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528.45[091 J :622.1
ŠTEFL, V.

528.526.6
ŠILAR, F.
Některé vlastnosti gyrotheodolitd z hlediska využití v geodézii.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 12,
s. 305-313, 10 obr., 2 tab., 21 lit.
Gyrotheodolity
posledních typů umožňují změřit
astronomický
[zeměpisný J azimut s přesností,
danou střední chybou v rozmezí ± 12" až ± ľ
při době měření od 8 do 45 minut. Pře,snost a
doba měření závisí na zvoleném typu přístroje
a metody. Na základě klasifikace
jednotlivých
typii přístrojů a metod měření je poukázáno na
některé
jejich vlastnosti,
které
jsou důležité
z hlediska geodetických aplikací. Z těchto apli'
kací je uvažován polygonový pořad, určení bodu
pratínánim a některé úlohy inženýrské geodézip..

528.27.061.2
ŠIMON, Z.
Oprava měřeného
tíhového zrychlení
z vlivu
atmosféry.
Geodetický a j{artografický obzor, 14, 1968, Č. 12,
s. 314-316, 2 obr., 1 tab., 6 lit.
Gravitační účinek sférické vrstvy. Oprava z vlivu
části atmosféry pod hladinou tíhového bodu a
nad hladinou
tíhového
bodu. Celková oprava
z vlivu atmosféry. Číselný příklad.

Zajištění podzemí historických i!listí měst. Důlně
měřické práce.
Geodetický a' kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 12.
s. 327-330, 5 obr., 1 tab.
Příčiny poklesu základové půdy v historických
městech. Mapové podklady pro předběžný a podrobný projekt prací. Měřické práce pro vypracování mapových podklad(1 [polohopisná
a výškopisná měření mající charakter
důlně měřických prací J.
528.482:621.873
STANĚK, V.
Sledování sedání objektd s jeřlibovou drahou.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 12,
s. 330 -331, 1 obr., 1 tab.
Překročení
přísných
dopustných
odchylek
pf!
montáži jako příčina havarlí. Konkrétní případ
mo,stové jeřábové dráhy haly úpravny vody průmyslového závodu; dedukované závěry.
528.526.6

o

HeKOTOpblX CBOHCTBaX rHpOTeo.uOJlHTOB C TO'IKH

HlIJ[

HX

feo,ll.

VÁLKA, O.
t
vývoj nových pomúcek pro detailní
měi'ické
prlice.
Geodetický a karto,grafický obzor, 14, 1968, Č. 12,
s. 317-319, 4 obr.
Informace o prototypeclr přístrojů pro provádění
drobných měřických
prací na střediscích
geodézie vyvinutých ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém
v Praze.
Příruční dálkoměr jako optická náhrada pásmil.
Nový typ tachymetrických
latí.
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Některé poznatky o struktuře pracovníkd v orgánech a organizacích ÚSGK.
Geodetický
kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 12.
s. 320-324, 4 tab.
Přehledné šetření podle stavu ke dni 31. května
1968. Věkové složení.. Průměrný věk pracovníků
podle do-končeného stupně vzdělání. Průměrnlj
tarifní třídy. Soulad mezi dokončeným školním
vzděláním a zařazením v tarifní třídě. Měsíční
funkční příplatky. Průměrné tarifní třidy v platové stupnici T. Současná situace v odměňování.

a

347.235.11
LETOCHA, K.
K některým otázklim evi!ience vlastnických vztahd k nemovitostem.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Č. 12,
s. 325-326.
Součinnost s orgány a organizacemi státní správy při evidenci vlastnických vztahů, její problematika. Konstitutivní význam zápisů o nemovitostech. Změny v evidenci vlastnických vztahů povydání zákona o 'EN v' roce 1964 a jejich problematika.
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nOcrnUUI1JI,

B.

HeKOTopLIe 3HlWJIJI no COCT8BY pa6OTHHKoB B BeJlOMCTBaX H oprallH3aI.\HJlX
UeHTPaJlI>HGro YnpaBJleHHJI
reo.u;e3HH H Kaprorpac!'HJI.
reo.u;. H KapT. 0630p,
4 Ta6.

14,

1968,

No 12,

C, 320-324,

HarJlll:JlHoe IICCJleJlOBaHlIe no COCTOliHlI1O.u;o 31-oro MalI
1968 r. BoapacTHoH COCTaB. Cpe.nHHlí: BoapaCT pa6OTHIIKOB no OKOnqeHHOH CTeneHII 06paaoBaHlIli. Cpe.nHlIe
TaplIc!'m,le KJlaCCbl. CooTBeTcTBlIe MelK.ny OKOHqeHHblM
lllKOJlbHblM o6paaoBaHHeM II BKJllOqeHlIeM B COOTBeTCTBYIO~HH TaPIIc!'HbIH KJlacc. MeCliqHble c!'YHKI.\HOHaJlbHble na.n6aBKII. Cpe.nHlIe TapHc!'Hble KJlaCCbl B lllKaJle
aapa60THOH nJlaTbl. COBpeMeHHoe COCTOll:HHeB 06JlaCTH
OnJlaTbl TPYJl8.

tig sind. Von diesen Applikationen
werden der
Polygonzug,
die Punktbestimmung
mittels Einschneiden und manehe Aufgaben der ingenieurgeodiisie betrachtet.
528.27.061.2

ŠIMON, Z.
Korrektion der gemessenen Schwerebeschleuni·
gung wegen Einflu8 der Atmosphiire.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Nr. 12,
Seite 314-316, 2 Abb., 1 Tab., 6 Lit.
Gravitationswirkung
der sphiirischen Schicht. KOl"rektion wegen EinfluB des Atmosphiireteiles unter
dem Niveau des Sehwerepunktes
und liber dem
Niveau des Schwerepunktes.
Gesamtverbesserung
wegen EinfluB der Atmosphiire. Numerisches Beispiel.

347.235.11

JIETOXA, K.

o
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528.5: 528.4
yqeTa
14,
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1968,

c06cTBeHHOCTH Ha

No 12,

C, 325-326.

COTpy.nHHqeCTBO C opraHaMH II opraHHaaI.\HliMH rocy.n.apcTBeHHoro ynpaBJleHHll: B 06JlaCTH yqeTa npaB c06. CTBeHHOCTH.Ilpo6JleMbl 3Toro yqeTa. KOHCTHTYI.\HOHHOe
aHaqeHHe aanHceH o HeJlBHlKIIMOCTliX.I1aMeHeHHli yqeTa
npaB co6cTBeHHocTH nOCJle BbIIIYCKa aaKOHa 06 yqeTe
aeMeJlb B 1964 r. II npo6JleMbl CBlIaaHHble C 3TIIM
yqeToM.
528.45(091)

: 622.1

VÁLKA, O.
Entwicklung neuer Geriite [iir Detailvermessungsarbeiten.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968,Nr. 12,
Seite 317-319, 4 Abb.
Information liber die im Geodiitischen, topographisehen und kartographischen
Forschungsinstitut
entwickelten Prototypen von Geraten fiir die Ausfiihrung kleiner Vermessungsarbeiten
in Zentren
flir Geodasie. Handentfernungsmesser
als optischer Ersatz des MeBbandes. Neue Type tachymetrischer Latten.

llITE<I>JI, B.
06ecneQéHHe
nOJlaeMHblX
'1aCTeH ropo.u;oB.

npOCTpaHCTB HCropKqeCKHX

528: 331(437)

POSPISIL, V.

reo.n. H KapT. OQ30P, 14, 1968, No 12, c. 327-330,
5 c!'Hr., 1 Ta6.flplI'IHHbi ÓCe.n.aHHK'!>YH.naMeHTHOrOrpYHTa B HCTOpH'1eCKIIX ropo.nax. KapTorpa,!>H'IeCKHe OCHOBM,IJ.JIlinpe.n.-·
BapHTeJlbHOrO H no.u;p06Horo npoeKTOB pa6OT. C1>eMO'lHble pa60Tbl no COCTaBJleHHIOKaPTorpa,!>H'IeCKOH OCHOBbl
(nJlaHOBali H BblCOTHali C"beMKHll:BJllilO~IIeClI no CBoeMY
xapaKTepy MapKllleH.n.epeKIIMu pa60TaMII).

Ha6J1Hl.u;eHHe oca.u;OK 06"beKToB C KpaHOBLIM nYTeM.

Einige Bemerkungen zur Struktur der Mitarbeitcr
in Organen und Organisationen der Zentralverwaltung Geodiisie und Kartographie.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968,Nr. 12,
Seite 320-424, 4 Tab ..
Obersichtliche Untersuchung nach dem Stand zum
31. Mai 1968. Zusammenstellung
nach dem Alter.
Durchschnittllches
Alter der Mitarbelter nach der
Stufe der beendeten Schulbildung. Mlttlere Tarifklassen. Monatllche Funktionszuschlisse.
Mittlere
Tarifklassen
in der Gehaltstufe T. Gegenwiirtige
Lage in der Entlohnung.

feo.!l. H KapT. o6aop,
1 '!>IIr., 1 Ta6.

347.235.11
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CTAHEK, B.
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528.526.6

ŠILAR, F.
Manche Eigenschaften der Kreiseltheodolite
aus
dem Gesichtspunkt ihrer Ausnutzung in der Geodisie.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968,Nr. 12,
Seite 305-313, 10 Abb., 2 Tab., 21 Lit.
KreiseltheodoIite
letzter Typen ermogliehen
die
Messung des astronomisehen
(geographisehen)
Azimuts mit einer Genauigkeit, die mit dem mittleren Fehler in den Grenzen ± 12" bis ± l' bei
MeBzeiten von 8 bis 45 Minuten gegeben ist. Die
Genauigkeit und MeBzeit hiingt von der gewiihlten Type des Instrumentes
und der Methode ab.
Auf Grund einer Klassifikation
der einzelnen lnstrumententypen
und MeBmethoden wird auf einige ihre Eigensehaften. hingewiesen, dle aus dem
Gestehtspunkt dtn' geodiitisehen Applikation wieh-

LETOCHA, K.
Zu einigen Fragen der Evidenz der 'Eigentiimerbeziehungen zu den Liegenschaften.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Nr. 12,
Seite 325-':-326.
Zusammenwirkung
mít den Organen und Organisationen der Staatsverwaltung
bei der Evidenz der
Eigentlimerbeziehungen;
deren Problematik. Konstitutive Bedeutung der Eintragungen
liber Llegenschaften.
Anderungen
in der Evidenz der
Eigentilmerbeziehungen
nach der Herausgabe des
Gesetzes liber die Liegenschaftenevidenz
im Jahre
1964 und deren Problematik.
528.45 (091):

622.1

ŠTEFL, V.
Sicherstellung
unterirdischer
Bauten in historisehen StadtteiIen. Markscheidearbeiten.
Geodetický a kartografický
obzor, 14, 1968, Nr. 12,
Seite 327-330, 5 Abb., 1 Tab.
Ursachen der Senkungen des Grundbodens in historischen Stiidten. Kartenunterlagen
fiir das vorliiuflge und ausfiihrliche
Projekt der Arbelten.

Stlal', F.: Něktel'é vlastnosti gYl'otheodoUtfl z hledlska
využitt v geodézlt

Geodetický a kartografickY. obzor
~fnOc: 14/58, fislo 1211988
305

Ing. Frantilek Šilar,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Některé vlastnosti gyrotheodolitů
z hlediska využití v geodézii

přednášel dne 6. září 1926 LEHMANN. Na ověřova·
cích zkouškách se podílel též FOX. Na konferenci
Pod pojmem gyrotheodolit rozumíme orientační sou21. dubna 1933 musel SCHULER oznámit, ·že zkoušky
pravú, která umožňuje měřit astronomické azimuty
s přístrojem ztroskotaly a nepodařilo se dosáhnout
určovaných směrů. Podstatou soupravy je gyrokompas,
očekávaných výsledků. Dlouhodobé pokusy ukázaly,
který je spojen s určitým úhloměrným zařízením,
že výsledky jsou ovlivněny takovými chybami, které se
nejčastěji theodolitem. Gyrokompas je vlastně gyrotehdejšími prostředky nedaly odstranit.
skop s omezeným jedním stupněm volnosti, jehož
Ve stejném období byla provedena řada pokusů
hlavní osa je udržována ve vodorovné rovině a vlivem
a
úvah
v SSSR, kde se· těmito otázkami zabýval
rotace Země je stáčena do roviny místního poledníku.
CNIMB v době od roku 1932 do roku 1935, V. G.
V české odborné terminologii se označení gyrokompas
někdy používá pro celou soupravu gyrotheodolitu [13] BESK v roce 1936 a M.L. RUDAKOV v roce 1938.
Konečná realizace myšlenky však musela čekat na
nebo se též tato souprava označuje jako setrvačníkový
další rozvoj techniky, ke kterému došlo teprve během
kompas [20].
2. světové války. V roce 1947 byly zahájeny práce na
Gyrotheodolitu se již delší dobu prakticky využívá
gyrotheodolitu pro důlní měřictví jednak ve VNIMI
především v důlním měřictví. O zkušenostech na tomto
(SSSR), jednak pod vedením prof. Rellensmanna na
úseku existuje již rozsáhlá literatura, v češtině tuto
Hornické akademii v Clausthal (NSR). Výsledkem
problematiku zpracoval V. ŠVAGR [13]. Zatím méně
nezávisle prováděných výzkumů byl jednak německý
zkušeností je s použitím gyrotheodolitu pro geodetická
gyrotheodolit MW-I (1949), jednak sovětský M-l
měření na povrchu. Ani literatura z tóhoto úseku není
(1950).
dosud bohatá, v GaKO byla dosud zveřejněna jen
V roce 1953 přichází STIER s myšlenkou použití
jedna stručná informace před 5 lety od V. FORMANA
autokolimátoru, která byla později aplikována téměř
[20].
u všech německých, sovětských a jiných gyrotheodoliÚčelem tohoto článku je informovat odbornou
tů. Od roku 1954 je u všech německých gyrotheodolitů
použito k upevnění a centra ci závěsného torsniho
geodetickou veřejnost o některých charakteristických
pásku. Na tomto princi!,u byly v období 1955 až 1961
vlastnostech gyrotheodolitů, některých jejich typech,
metodách měření a podat základní podklady k tomu,
konstruovány
přístroje MW.4, MW-5 a MW·9.
Sériovou výrobu převzala firma Fennel, která vyvinula
aby odborníci mohli posoudit možnosti použití těchto
přístrojů pro jednotlivé úseky geodetické činnosti.
v období 1958 až 1962 gyrotheodolity KT 1 a MW 10.
V SSSR v období 1952 až 1954 vznikly přístroje
M.2, M.3, MUG·l, MUG.2, při čemž typy M·3 a MUG-2
2. Struěný historický přehled
byly poprvé opatřeny autokolimačním dalekohledem.
V roce 1852 dokázal FOUCAULT [1], [2] pomocí gyroPo roce 1953 se přešlo z elektromagnetické centrace na
skopu zemskou rotaci a při té příležitosti přišel na
hrotovou. Na tomto principu byly v období 1953 až
myšlenku, že je možno využít gyroskopu se dvěma
1955 rozpracovány prototypy MM.l, MM.2, MM-3,
stupni volnosti k orientaci. Teprve za padesát let
malý typ MG, vyráběný v době 1957-1959 pod ozna·
přistoupila německá firma Anschlitz-Kampfe
k reali.
čením AG, a typ MV·l, konstruovaný v protivýbušném
zaci této myšlenky pro účely orientace ponorek. V roce
provedení a zdokonalený v období 1961-1963 na typ
1914 referoval HAUSSMANN o prvých výsledcích
MV·2.
zkoušek s gyrokompasem.
Po roce 1960 byly sestrojeny prvé gyrotheodolity
v NDR (MRK.l) a v Maďarsku (MOM Gi.Bl) a byly
V roce 1913 uvedl ruský učenec D. V. FORST
možnosti využití vývoje gyrokompasu pro účely důlní- .též konstruovány prvé gyrokompasové nástavce, jako
ho měřictví. O něco později se obdobnou myšlenkou
např. Fennel TK 1, TK 2 a TK 3, Wild GAK 1 a v po.
zabývali další ruští učenci F. V. GALACHOV a 1. M. slední době MOM Gi-CI a MOM Gi-Dl. V USA byly ve
BACHURIN. V dubnu 1915 firma Anschlitz přiWásila. stejném období uvedeny na trh typy ORIENTOR,
GYTAR a malý gyrotheodolit, v Anglii pak typ PlM.
k patentování gyrokompas, vhodný pro geodetické
Z poslední doby je možno uvést maďarský MOM Gi.B2,
účely, avšak tento patent byl udělen až po válce 1. dubna 1921. Veřejně o tomto přístroji referoval poprvé dne
z NDR MRK 2, sovětský MT·l se ·závěsnou páskou
a nový Wildův typ s theodolitem a gyrokompasem
3. září 1922 M. SCHULER, který tehdy pracoval
u uvedené firmy. O dalším zlepšení tohoto přístroje
v jednom konstrukčním celku.
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Gyrotheodolit se v podstatě skládá z těchto části:
a) theodolit u posleduich typů bývá většinou
vteřinového typu,
b) gyrokompas - skládá se z citlivého prvku a pláště,
u většiny typů je opatřen autokolimačIlÍm daleko.
hledem se zrcátkem,
c) stativ,
d) generátor a akumulátor - generátor může být
umístěn uvnitř přístroje nebo mimo něj,
e) doplňkové přísiušenstvi.
Citlivý prvek gyrokompasu je tvořen rotorem
asynchronního motoru, jehož otáčky se u jednotlivých
typů pohybují v rozmezí 20 000 až 30 000 otáček za
minutu. Aby bylo možno udržovat hlavni osu gyrokompasu ve vodorovné rovině, umísťuje se nejčastěji
citlivý prvek tak, aby byl zavěšen v podobě kyvadla.
Podle způsobu úpravy volného gyroskopu na gyrokompas lze gyrotheodolity rozdělit do tří skupin:
a) Kyvadlový
typ
je tak proveden, že citlivý prvek gyrokompasu je
upevněn v podobě kyvadla, tj. jeho těžiště je níže než
bod závěsu. Jde o nejvíce rozšířený typ posledních
konstrukcí gyrotheodolitů.

Typ

M-9
Fennel
MW.I0
Orientor
Gytar
Malý ~yrotheod.
PlM
MOM
Gi-Bl
MOM
Gi-B2
MRK 1
MRK2

z

hlediska
v geodézit

YŘEHLED
(stav 1967)

GYROKOMPASOVÝOH

Typ

Země

Fennel TK 2
Fennel TK 3
Fennel TK 4
Wild GAK 1
MOM Gi-Cl
MOM Ci-Dl

NSR
NSR
N~R
Švýcarsko
MLR
MLR

b) Korekční

Vznik

i

1961
1962
1965
1963
1966
1966

NÁSTAVOŮ

Stř.
chyba
vazimutu

I ±lo

± 10
±30"
±30"
±30"
±1'

Doba
Váha
měřeni vlast.
1 azimu- pilstr.
tu l)1in.
kg

I
I

I

40
30
30
20
30
15

2,3
2,3
2,3
1,8
4,1
4,1

typ

spočívá na tom, že citlivý prvek je V určité pevné poloze vůči přístrojovému plášti, takže svislost osy"precese
závisí na horizontaci celého přístroje. S citlivým
prvkem je spojen zvláštní snímač, který generuje
elektrický signál, úměrný gyrokompasovémumomentu.
Tento signál je po úpravě přiváděn do gyrokompasu
jako sila, která ruší precesi. Tento typ je používán
v USA, jeho představitelem je Orientor [11].
c) Kombinovaný

typ

se skládá z obou předchozích. Jeho představitelem je
americký GYTAR [11].
GYROTHEQDOLITŮ

Země

I Vznik
I

M-l
M-2
M-3
MUG-l
MUG-2
MG
MV 1
AG
MV 2
MT 1
MW-l
MW-2,
MW·2B
MW-3,
MW-3B
MW-4
MW-5
Fennel
KT 1
MW-4a
Gyrolit
LMK-604

gy.,.otheodolltů
využ/tt

Tab. 2

3. Charakteristika a rozděleni gyrotheodolitů

Tab. 1
PŘEHLED

F.: Nčkte.,.fj vlastnostI

SSSR
SSSR.
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
SSSR
NSR

1950
1952
1953
1954
1956
1957
1958
1959
1964
1964
1949

NSR

(stav 1967)
Stř.
chyba
vazimutu

±1'30"
±2'05"
±60"

I

Doba
měřeni
1 azi~utu

mIn.

60-120
60-120
60-120

Váha
vlast.
ptístr.
kg

70
80
65

± 1'30"
60
± 1'20"
30
45
±45"
± 1'20"
40
40
±35"
30
±20"
180-300
±1'

32
12
26
22
23
16
80

1950 ±27"

120-240

91

NSR
NSR
NSR

1955 ±22"
1957 ±20"
1958 ±20"

120-180
120-180
60-120

89
66
32

NSR
NSR
NSR
NSR
(USA)
NSR

1958 ±20"
1959 ±20"
1960 ±3,4'

35
75-120
15

14
72

1961 ±20"
1961 ±20"

45
55

34
18

NSR
USA
USA

1962 ±20"
1959 ±30"
1960 ±20"

35
25
20

33
53
65

USA
V. Brit.

1961 ±1'
1961 ±20"

10
45

12
16

MLR

1962 ± 15"

35

18

~

~
~~

MLR
NDR
NDR

1965 ± 12"
1962 ±45"
1965 ± 17"

oj

35
35
35

18
18
18

Omezení třetího stupně volnosti u volného gyro.
skopu je možno provést ještě jinými způsoby; ty ale
nevedou ke gyrokompasu, ale k jiným druhům, jako
je např. ~ovětský přístroj pod označením "gyroazimut".
Gyrokompasy kyvadlového typu lze ještě dále
dělit podle toho, jakým způsobem je zavěšen a centro·
ván citlivý prvek. Jeho zavěšení může být provedeno
pomocí závěsného pásku, může být nesen kapalinou,
vzduchem nebo jeho poloha je zajištěna elektromagneticky. Tak vznikají kombinace centrace hrotem s kapa.
linou, závěsného pásku s nosnou kapalinou i bez ní,
případně dvou pásků apod.
Jak již bylo uvedeno v historickém přehledu, je
v současné době známo několik desítek typů gyrotheodolitů a několik typů gyrokompasovýeh nástavců.
Jejich přehled je uveden v tab. 1 a tab. 2. U některých
z nich si uvedeme několik podrobnějších parametrů.
Gyrotheodolit MOM Gi·Bl (Maďarsko) je kyvadlo.
vý typ se závěsným páskem. Je v něm použit theodolit
MOM Te-Bl. Elektrická energie k asynchronnímu
motoru je přiváděna pomocí spirál. K pozorování
kmitů citlivého prvku kolem roviny poledníku je
použito autokolimačního dalekohledu, který tvoří
optickomechanický celek s pomocnou stupnicí a zrcátkem, upevněným na citlivém prvku. Sledování kmitů
se provádí pomocí nekonečného šroubu, který má
hrubé a jemné vedení a je obsluhovatelný ze dvou
stran. K pohonu motoru slouží tranzistorový třífázový
generátor, který zajišťuje vysokou stabilitu napětí
a frekvence, a akumulátor 12 V. Vnější přesnost
v určení azimutu měřením pomocí 4 reversních bodů
je dána ve středních zeměpisných šířkách průměrnou
odchylkou ± 15", včetně střední chyby v určení přístro.
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ní citlivého prvku se sleduje světelným ukazatelem na
matnici nástavce. Přesnost je dána např. ve spojení
s theodolitem Fennel FTIA odchylkou ± 1 pti době
měření 30 minut na třech až pěti reversních bodech.
C

Z dalších typů je možno ještě upozornit na
sovětský přístroj MVl (podrobněji viz v [13]),který je
již delší dobu používán v ČSSR pro potřeby důlního
měřictvi. Jako jediný přístroj v nevýbušném provedení
je výhradně určen pro měření v dolech.

GyrotheodoUtMOM Gi·B2 (obr. 1) je obdobným
přístrojem jako O-iBl. Podstatná obměna spočívá
v tom, že sledování kmitů citlivého prvku se provádí
automaticky. Pomocí servomotoru, řízeného fotočlán.
ky, pohybuje se bod závěsu závěsného pásku současně
s citlivým prvkem. Theodolit je otočný bez závislosti
na gyrokompasu, takže lze během automatického
sledování provádět měření potřebných vodorovných
směrů. Vnější přesnost v určení azimutu činí při použití
4 reversních bodů ± 12". Poloviční doba kmitu (doba
kyvu) je ve středních šířkách asi 4 minuty.
GyrotheodoUt Fennel KT 1 (NSR) (obr. 2) je
kyvadlový typ se závěsným páskem. Theodolit je vteřinový. Třífázový asynchronní motor je napájen
prostřednictvím spirál z transistorového generátoru
24 V. Pro sledování kmitů je použito autokolimačního
dalekohledu. Přesnost v určení azimutu činí ve střed·
ních šířkách ± 20" při době vlastního měření 35 minut.
Gyrokompasový nástavec Wild GAK 1 (Švýcarsko) (obr. 3) je kyvadlový typ se závěsným páskem.
Nasazuje se na různé theodolity firmy Wild.především
na typ T 16. Motor je napájen z akumulátoru 12 V
přes konvertor. Kmity se sledují pomoci lupy. Váha
činí 1,8 kg. Vnější přesnost činí ± 30" při době
měření 20 minut a 3 reversních bodech (ve spojení
sT 16).
Gyrokompasový nástavec Fennel TK 3 (NSR)
(obr. 4) je kyvadlový typ se závěsným páskem. Je
možno ho používat s různými typy theodolitů. Kmitá.

Postup měření je poněkud odlišný pro každý typ
gyrotheodolitu. Po postavení přístroje, uvedení mo.
toru do chodu a po odaretování se po určité době
frekvence otáček ustálí na žádané hodnotě a citlivý
prvek kývá kolem rovnovážné polohy tlumenými
kmity. Cílemje určení této rovnovážné polohy, což se
provádí různými metodami měření a výpočtů, nejčastě.
ji pak sledováním reversních bodů jednotlivých kmitů.
U přístrojů se závěsným páskem se též před zapnutím
a po vypnutí motoru určuje nulová torzní poloha
volných kmitů citlivého prvku.
Protože hlavní osa gyrokompasu kýve kolem
roviny místního poledníku, udává rovnovážná poloha
těchto kmitů s určitou nepřesností směr tohoto polednfku. Doba kmitu stoupá se zvětšováním zeměpisné
šířky cp místa pozorovatele a je dána výrazem
P

=

2n

V-----D-- ,
mglw

coscp

kde D je moment hybnosti (točivost), m je hmota
gyrokompasu, g je tíhové zrycWení, l je vzdálenost
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mezi těžištěm a bodem závěsu, w je úWová rycWost
otáčení Země. Výraz (1) je jen přibližný, přesný
vzorec má tvar (viz [21])

gyrotheodolitů
z hlediska
vy.užiti v geodézii

při vypnutém rQtoru. Momenty Ma a Mp jsou pro
určitý gyrotheodolit buď dány nebo lze jejich poměr
určit experimentálně. Rovnovážná poloha citlivého
prvku, opravená o korekci z torze závěsného pásku,
je pak dána výrazem

N --...:No

+ LlNo.

(5)

Přístrojová konstanta gyrotheodolitu je z geo·
metrického Wediska obecně udávána jako úhel mezi
hlavní osou gyrokompasu a normálou k zrcátku
autokolimační soupravy nebo jako úhel mezi optickou
osou autokolimačního dalekohledu a optickou osou dalekoWedu theodolitu. Z dynamického hlediska je
charakterizována
jako souhrn různých fyzikálních
a měřicích vlivů. Její hodnota se v důsledku těchto
vlivů mění v malých rozmezích a je ji nutno zjišťovat
ověřovacími měřeními.
Přístrojová konstanta kyvadlových typů gyrotheodolitů se závěsným páskem je charakterizována
souhrnem těchto složek:

Z toho jsou geometrické

Astronomický azimut A orientačního směru P 1P 2
(obr. 5) lze na bodu Pl určit na základě znalosti
rovnovážné polohy Wavní osy gyrokompasu, přístrojové konstanty LI a příslušného čtení J horizontálního
kruhu gyrotheodolitu podle výrazu

- horizontální úhel i; mezi normálou k zrcátku
citlivého prvku a vertikální rovinou, proloženou hlavni
osou gyrokompasu. U některých typů bývá volen
kolem 90°, je třeba jej určovat nepřímo. Jeho hodnota
kolísá na základě vlivů změn teploty, působení dynamických sil na uložení rotační osy v ložiskách a dalších vlivů.
- horizontální úhel 1] mezi osou autokolimačníhp
dalekoWedu a svislou rovinou, proloženou optickou
osou dalekohledu theodolitu. Příčiny jeho změn jsou
obdobné jako u předchozího úhlu.
Dynamickými

V obr. 5 značí: O - nulovou hodnotu horizontálního
kruhu, nz, np - hodnoty horizontálního kruhu pro levou
a pravou reversní polohu kmitů, N - roVIÍ.ovážnou
polohu, vypočtenou z reversních poloh kmitů včetně
korekce LlNo protorzi závěsného pásku, LI - přístrojovou konstantu gyrotheodolitu, N - směr geodetického
(zeměpisného, astronomického) severu, J - čtení hori·
zontálního kruhu, odpovidajícího orientačnímu směru
PlP2 (prakticky ke směru, který svírá se směrem
PlP2 úhel LI), a = J - N.
U gyrotheodolitů se závěsným páskem se úhel N
skládá jednak z hodnoty No rovnovážné polohy, vypočtené z reversních bodů, a jednak z korekce LlNo
z torzního momentu závěsného pásku a spirály. Oitlivý
prvek, zavěšený v klidu na takovémto pásku, kýve
kolem rovnovážné polohy, odpovídající nulové torzi
závěsného pásku. Při uvedení rotoru gyrokompásu do
chodu působí pak dva momenty: direkční moment Ma
gyrokompasu a torzní moment M ppásku. Korekce
LlNo je pak dána výrazem

LlNo

Mp

= Ma

~1'

kde ťXlje velikost torze závěsného pásku (se spirálou).
Je určena z pozorování reversních bodů volných kmitů

složky:

složkami

jsou:

- odchylka ~, způsobená vlivem změny úhlové
rychlosti rotoru gyrokompasu a kolísáním frekvence
a fázových posuvů generátorů. V důsledku toho citlivý
člen nekýve pravidelně.
- vliv rušivého magnetického pole tJ. U moderních
gyrotheodolitů,
které mají magneticky odstíněný
rotor, je tento vliv prakticky zanedbatelný.
- vliv nevyloučené torze v závěsného pásku
včetně nevyloučené torze spirály, přivádějící proud.
Tento vliv je způsoben tím, že během měření nelze
sledovat změny torze a zahrnovat je přímo do korekčního členu LI No' V praxi se tyto změny odhadují pomocí aritmetického průměru z určování nulové torzní
polohy před měřením a po měření gyrotheodolitem.
Měřickými
složkami jsou:
- chyba" v etalonním azimutu. Její vliv lze
snížit na minimum vzWedem k tomu, že současnými
theodolity je možno určit azimut srovnávacího směru
se střední chybou ± I" až ± 2".
- optickomechanické chyby T theodolitu, které
lze volbou vhodného typu theodolitu snížit na mi·
nimum.
Určení přístrojové konstanty se provádí pro každý
gyrotheodolit podle určitého programu. U typu Gi-BI
se gyrotheodolitem změří etalonní azimut v 9 sériích.
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Při kontrole přístrojové konstanty stačí většinou
menší počet sérií (obvykle 4 série).
Stability přístrojové konstanty lze užít vhodně
k charakteristice vnější přesnosti gyrotheodolitu.
Určitý přístroj lze pak označit jako vhodný k měřéní,
jestliže jeho konstanta vlivem počasí, transportu
a teplotních změn se mění jen nepatrně v rámci daných
mezí. Vnější přesnost tedy ovlivňují především změny
ve stahilitě mechanických jednotek. Na,proti tomu
vnitřní přesnost je obecně určena vlivy vlastního
gyrokompasu a generátoru.

Pro použití gyrotheodolitu k měření v různých
sítích geodetických základů je nutno vzít v úvahu, že
gyrotheodolitem se určí vlastně astronomický azimut,
který je nezávislý na použití jakéhokoliv zobrazovacího systému. Je tedy třeba vzít v úvahu především
meridiánovou
konvergenci, jejíž výpočet se provede obdobně jako při astronomických orientacích
geodetických sítí. Pro použití v určitých vymezených
oblastech lze meridiánovou konvergenci též zahrnout
do přístrojové konstanty na podkladě komparace na
srovnávací základně. Obdobným způsobem lze do
přístrojové konstanty zahrnout i vliv tížnicové odchylky, který všeobecně zůstává menší než 5".
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Po hrubé orientaci přístroje vůči severu a jeho uvedení
do chodu se autokolimačnim dalekohledem na pomocné stupnici sleduje poloha zrcátka, které kýve spolu
s citlivým prvkem. Otáčením jemného šroubu alhidá.
dové ustanovky se sleduje pohyb indexu, a to tak,
aby se stále udržoval na nule pomocné stupnice.
Index probíhá rovnovážnou polohou rychleji, směrem
od této polohy se pohyb zpomaluje, až v rev.ersních
bodech se zastaví na několik vteřin. V okamžiku
dosažení reversního bodu se odečte údaj vodorovného
kruhu, který odpovídá horizontálnímu úhlu ni' Protože
se jedná o kmitavý pohyb mírně tlumený, je možno
určit rovnovážnou polohu na základě vyrovnání poloh
jednotlivých reversních bodů.

V praxi je nejčastěji užíván způsob přibližného
určení rovnovážné polohy, kterým se již v roce 1924
zabýval FOX [3] a v roce 1932 SCHULER [4]. Podle
těchto autorů je rovnovážná poloha No na základě
měřených poloh reversních bodů ni (i = 1,2,... , n)
dána pro mírně tlumené kmity výrazy (obr. 6)

M~tody měřeni

Účelem měření gyrotheodolitem je určení rovnovážné
polohy kmitů citlivého prvku a na jejím podkladě pak
výpočet astronomického azimutu. Jednotlivé metody
měření se liší v tom, jakým způsobem je tato rovno·
vážná poloha určována.

a) Metody sledováni reversnich bodfi
Rovnovážná poloha kmitů hlavní osy gyrokompasu se
určuje na základě plynulého sledování těchto kmitů.

kde n je počet rovnovážných poloh a 'JI počet reversníoh
bodů. Tento způsob vychází tedy z určem průměru
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vždy ze 3 reversnich bodů. Výraz (7), označovaný jako
přibližný průměr Schulerův, vystihuje rovnovážnou
polohu s dostatečnou
.přesností pro praxi. Podle
HALMOSE [8] leží přesnost tohoto přibližného způsobu v rámci vnitřní středni chyby exaktního řešení,
která se pohybuje v rozmezí ± 2" až ± 3".

gyrotheodolttů z hlediska
vyu~ttí v geodézli

kde al, a2 jsou amplitudy,
k - koeficient tlumeni,
T - doba kmitu, " - poměr sousednich amplitud. Z (9)
lze určit
No

=

nI

+

1

(n2 -

nI) 1

+".

(10)

Pro ulehčeni numerického výpočtu lze zlomek vyjádřit
jako součet zaokrouhleného čísla x a zbytku y pomocí
výrazu
1

1+" = x + y.
kde z je dekadická

z

lO- ,

charakteristická

zbytku.

Rovnice (10) dostane tvar
No

=

nI

Opravu K = (n2 nebo diagramu.

U gyrotheodolitů starší konstrukce,. a při používá.
ni gyrotheodolitů
pro připojovací
a usměrňovací
měřeni v dolech, se obvykle určuje rovnovážná poloha
ze 6 reversnich bodů. Pro tyto účely jsou Schulerovy
vzorce upravovány do tvaru [13], [16]
No

-_ N~

NOi = Ni

+ Ng +4 m + N~ +u.!lN o'

+ 2Ni+14' + Ni+2

('~ --

1, 2, 3, 4)

+ (n2-nl)

V případě, že je potřebí rychle určit azimut, pak
je možno použít metody se 2 reversnimi body. Mezi
sousednimi reversnimi body (obr. 6) platí vztahy

± K.

nI) Y .10-' lze sestavit

(12)
do tabulek

Ve srovnáni s metodou se 4 reversními body je
přesnost této metody nižší v průměru asi 015-20 %,
což čini ve vypočtených
hodnotáoh asi ± 5". Dobu
měřeni lze při použití této metody snižit asi na 8 minut. Nedostatek
spočívá v tom, že neni v tomto
případě kontroly. Určitou možnost kontroly uvádí
HALMOS [7], podle které se provádí v určitých časových intervalech symetrické měřeni kolem reversnich
bodů při přerušeni plynulého sledováni indexu. Při
určeni ěasu s přesností ± 0,3-0,5 s lze provést tuto
kontrolu se střední chybou ± 5"-8".

b) Přibližné metody
V některých případech postačí určeni azimutu s menší
přesností, nebo je třeba provést předběžnou orientaci
pro některou z přesnějších metod. Nejjednodušší metodou je metoda sledováni 2 reversnich bodů bez
zaváděni korekce. Ze čteni prvých dvou reversnich
bodů se určí průměr a alhidáda theodolitu se nastaví
na jeho hodnotu. Podle údajů SCHWENDENERA
[14] lze touto metodou určit azimut se středni chybou ± 2' až 3', přičemž měřeni včetně výpočtu a na·
staveni průměru trvá asi 6 až 9 minut (Wild GAK 1).
Pro použití přibližné

U poslednich typů gyrotheodolitů itačí k měřeni
pouze 4 reversni body. Při pečlivém měření se většinou
průměry N~ a Ng neliší vzájemně více než o 2"-3".
Doba měřeni v tomto případě čini 18 minut u gyro·
t~eodolitu MOM Gi·Bl. Pro některé účely postačí
zcela měřit se 3 reversnimí body. Je-li doba kyvu ve
střednich šířkách asi 5 minut, lze o tuto dobu zkrátit
dobu měřeni. Přesnost se sniží asi o 5-10 %, což
nemá většinou praktický význam. Nevýhoda měřeni
se 3 reversnimi body spoČíva. v tom, že neni k dispozici
přibližná kontrola rovnovážné polohy. Kontrolu lze
provést. pouze pomooí koefioientu tlumení na základě
výsledků měřeni.

x

časové

metody

no předem znát čtvrtinu do by kmitu (~

je nut-

Tu) s přesností

asi na ± 1 s, tj. dobu, kterou potřebuje hlavni osa
gyrokompasu k vychýleni z reversního bodu do rovnovážné polohy. Např. u gyrokompasového
nástavce
Wild GAK 1 čini pro zeměpisnou šířku 50° tato doba
v průměru asi 2 min. 3 s [14].
Měřeni se provádí tím způsobem, že alhidádou se
sledují kmity gyrokompasu tak, aby počátek pomocné
stupnice byl stále před i1'l.dexem. Když dochází před
reversnim bodem ke zpomaleni kmitu, upne se ustanovka alhidády a v okamžiku, kdy index prochází
počátkem stupnice, stisknou se stopky. Jakmile potom
index přejde přes reversni bod a vrátí se do stejného
místa (počátku stupnice), odečte se čas t a začne se opět
.vést alhidáda. Vede se tak dlouho, až stopky ukazují
čas
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1

2t+"4Tu.
V tom se pohyb alhidádyzastaví a rovnovážná poloha
je určena.
Přesnost této metody závisí na velikosti amplitu.
dy a je dána středni chybou ± 2' při amplitudě ± 3°.
případně ± 20' při amplitudě ± 30°. Doba měření
činí asi 3 až 6 minut (Wild GAK 1).
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ohybu asi ± 50" pro přesnost v určeni korekce LlN.
Doba měřeni trvá od 4 do 7 minut [14].
Je·li .orientaoe N' předběžně známa asi na ± 5'
až 10', jde o přesnější metodu amplitudovou.
Hodnotu no odchylky rovnovážné polohy od počátku
pomocné stupnioe lze určit z výrazu
no-

_ ni

+2 n

2

±

K

,

kde korekce K má stejný význam jako ve výrazu (12).
Směr poledniku N je pak dán výrazem
N

=

N'

+ no č +

M
M: (no

+ ao) k ,

(16)

kde č značí hodnotu dílku pomooné stupnice ve vteřinách, ao odohylku nulové torsni polohy závěsného
pásku od počátku pomooné stupnioe v jednotkách
této stupnioe, MG značí direkčni moment gyrokompasu, MB torsni moment závěsného pásku, k· koefioient
útlumu.

c) Metody se znalostí přibližné orientace

Časová metoda, označovaná. též jako metoda průchodu [14], vyžaduje předběžnou znalost orientace
asi na ± 20'. Při měřeni se během kmitů gyrokompasu
nechává alhidáda nastavena v předběžně orientovaném
směru N'. Po odaretováni gyrokompasu se pomooí
stopek určí čas nejméně 3 průchodů indexu přes střed
pomocné stupnice a odečtou se na této stupnici výchyl.
ky indexu ni a n2 (obr. 7). Rozdíly vždy dvou po sobě
následujících časů průohodů odpovídají dobám částí
kmitů ti a t2 nalevo a napravo od středů stupnice
, (obr. 8). Označíme-li

bude opravená rovnovážná poloha daná výrazem
N = N'

+ LlN = c.n.Llt,

(13)

kde c je část přístrojové konstanty, kterou lze určit
empiricky.
Vnitřni přesnost metody závisí na přesnosti
určeni průchodů středem stupnioe. Při použití stopek
s krokem 0,2 s lze určit LlN s vnitřni přesnosti, danou
středni chybou od ± 6" do 10". Na této chybě se
z poloviny podílí vliv konstanty c. Doba měření při
pozorováni 3 průohodů trvá od 8 do 10 minut (Wild
GAK 1).
Metoda amplitudová
vyžaduje předběžnou
znalost orientace asi na ± 1°. Měřeni probíhá tak, že
během kmitů citlivého prvku alhidáda zůstává v na·
staveném směru a odečtou se levá ni a pravá n2
amplituda indexu na pomocné stupnici. Korekce
předběžné orientace je dána vztahem

má-li stupnice na jednu stranu kladné hodnoty a zá·
porné na druhou stranu. Hodnota k představuje část
přístrojové konstanty, která se určuje empiricky.
Přesnost metody je závislá na odečítací přesnosti
pomocné stupnice. Např. u typu Wild GAK 1 je tato
přesnost dána středni chybou ± 0,06 dílku stupnice,
což odpovídá asi ± 35". Z toho lze soudit na středni

Celkověje možno shrnout, že volba metody stejně
jako i volba typu přístroje podstatně ovlivní výslednou přesnost měřeni. Naproti tomu již velmi málo
přesnost závisí na zvoleném výpočetním způsobu při
určeni rovnovážné polohy kmitů. Změny výpočetního
způsobu jsou menší, než např. chyby při sledování
reversnich bodů, nepravidelné rozptyly těchto bodů,
různé vnější vlivy apod.
6. Geodetická aplikace

Výhoda gyrotheodolitu se projeví všude tam, kde
z jakýohkoliv důvodů nelze použit geodetické nebo
astronomioké orientaoe, případně kde použití tako·
výchto orientací by bylo spojeno s vysokými finančními náklady. Proto prvotni a dosud nejrozšířenějšívyu.
žiti našel gyrotheodolit při geodetických měřenich
v dolech a ostatnich podzemnich prostoráoh. Požadav.
ky důlního měřictví na připojovací a usměrňovaoi
měřeni v dolech se staly hybnou pákou vývoje těohto
přístrojů.
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Gyrotheodolit lze s výhodou použít i k ,řešení
některých běžných geodetických úloh. V polygono.
vém pořadu lze -tímto přístrojem určit azimut všech
stran, případně provést orientace na začátku, na
konci a uprostřed, nebo určit azimut jen některých
stran. Takto změřený pořad (gyrotheodolitový pořad)
má z hlediska šíření chyb některé společné vlastnosti
s busolním pořadem.

qf!nJ

0=2 Om

Iheod.

.

..-- ..--

Vezmeme·li ke srovnání přímý pořad o stejných
délkách stran, u kterého jsou délkové a úhlové chyby
vzájemně nezávislé, pak pro posouzení přesnosti
můžeme použít střední příčné odchylky q, která
charakterizuje směrové poměry v pořadu. Pro volný
pořad o n vrcholech, vycházející z daného bodu, na
kterém bylo provedeno směrové připojení, platí za
podmínky, že všechny úhly byly měřeny theodolitem
se stejnou přesností, charakterizovanou střední chybou ± m, pro střední příčnou odchylku q [5]
6

/'

.-

./

000.

1600

dflka

k-i

Jak vyplývá ze srovnání obou případů v grafu na obr.
9, je po stránce přesnosti u delších pořadů měření
gyrotheodolitem příznivější.

..

pořadu (se stejně dlousouřadnicově a směrově
theodolitem pro příčnou
[5]

gyr.m
theod.'
gyr.m :t30"

gyr:m;;:

t5"

2400

+ m~, ~

8~cos2 (fP-!Xi)

i

+ ~ ~ 8~Cos2(fP-lXi)m~.+
i=i;=i

1

+

k-i

~ sin2(fP-lXi)mL
i=i

•

(21)
Y'II-YI
fP = arc t g ----.-

x,.-x1

,

kde fPje směrník spojnice výchozího a koncového bodu
pořadu, o který je nutno pořad otočit, mllI je chyba
v počátečním bodu P 1 a vztahuje se k souřadnicovému
systému, otočenému o fP, lXijsou směrníky stran.
Při použití gyrotheodolitu
je třeba obdobně
uvažovat chybu i v poloze výchozího bodu P1(Xi, Yi)
a mimoto chyby v jednotlivých směrnících lXi'Příčná
odchylka qk v bodě K je dána výrazem [15]
k-i

. q~ = m~, + ~ 8~ cos2 (fP-

q=±8- m Vn4+2n2-3
-----.

lXi)m~.
.

~

+

k-i

+ ~ sin2 (fP-

192n

i=i

Při použití gyrotheodolitu nebo busoly je střední příčná
odchylka q uprostřed takového pořadu dána výrazem

mVn-l

±8e-

--:;I'

gy"m:

pofadurrri

i=1

q=

-

k-i

'

n-l·

e

:,/

i= 1

mv-e

U přímého polygonového
hými stranami), oboustranně
připojeného, platí při měření
odchylku q uprostřed pořadu

- -'-

~

q~ = m~,

kde 8 je délka polygonové strany, e je radián. Měříme-li ve stejném volném pořadu azimuty jednotlivých
stran gyrotheodolitem nebo busolou se střední chybou
± m, pak pro střední příčnou odchylku q koncového
bodu platí

q=±8-

----

./

~. :-

--:::: V :::::: r

m Vn(n-l)(2n-l)

q=±8e-
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Použití gyrotheodolitu
v oboustranně připojeném
pořadu není již tak výhodné jako u volného pořadu,
protože je zde kontrola v obou krajních bodech.
Jednostranně připojeného polygonového pořadu
používá se v praxi častó pro řešení náročných úloh
inženýrské geodézie nebo úloh důlního měřictvi, a kdy
je pak nutno znát dobře šíření chyb a mít určitou jisto.
tu v jednotlivých bodech pořadu. V takových přípa.
dech se již nevystačí s výrazy (17) a (18), ale je nutno
uvážit šíření i dalších chyb. Předpokládáme-li,
že
délky budou změřeny stejně přesně jak při gyrotheodolitovém, tak i při theodolitovém měření, budou
u theodolitového měření ovlivněny chybami veličiny:
směrník připojovací strany ťXo,poloha výchozího
bodu PI(x1, YI)' vrcholový úhel {Ji' Pak při měření
theodolitem je příčná odchylka qk dána výrazem [15J

lXi)m~..
•

Při porovnání velikosti příčných odchylek, určených podle výrazů (17) a (18), vyplývá, že vliv chyb
ve vrcholových úhlech u theodolitového měření je
o řád menší než při použití gyrotheodolitu. Z toho
různí autoři usuzují, že obdobně jako u busolních
pořadů je výhodné používat gyrotheodolitových
pořadů s kratšími stranami. Podle GRAFARENDA
[15] z výrazů (21) a (22) vyplývá, že k tomuto tvrzení
není důvodu. Chyba m", v připojovacím směru je
u theodolitového pořadu prakticky stejného řádu jako
chyby ve směrnících, určených gyrotheodolitem.
Protože postavení a měření s gyrotheodolitem je
podstatně delší než u theodolitu, je vhodné kombinovat oba přístroje. Např. v polygonovém pořadu při
dvou orientovaných stranách gyrotheodolitem se dle
HALMOSE [6] sníží vliv úhlové chyby asi na polovinu
a připojovací chyby na dvě třetiny. Je vhodné provést
orientaci v uzlových bodech a v bodech, kde se pořad
lomí. Při měření azimutu v polygonovýéh pořadech
"ob stanovisko"
je možno výhodně kombinovat
gyrotheodolit s měřením délek elektronickým dálkoměrem.
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Obr. 10

GyrotheodoÍitu lze též využít při určov ání bod ů
protínáním,
kdy je možno potřebné směrníky určit
přímým měřením. Použití gyrotheodolitu při protíná.
ní zpět má výhodu v tom, že postačí k určení novéh(j
bodu pouze dané dva body a při volbě polohy nového
bodu není -třeba se vyhýbat nebezpečné kružnici.
Podle HENNIESE [18J je v tomto případě střední chyba M v poloze nově určeného bo<;ludána výrazem

M2

= m~ + m~ =

2
_C

_{_sl_'n_2(_cp_I_-_1I_>
_+_s_in_2_(_cp_2___ 1I)_} _m_2cp_
sin4 (CP2 -CPI)
(i '
(23)

kde CPI' CP2 jsou azimuty, měřené gyrotheodolitem na
určovaném bodu, c je délka spojnice daných bodů, 11 je
směrník této spojnice, mqJ = mqJl = mqJ, je střední chyba
v určení azimutu gyrotheodolitem. McLELLAND
[17J v tomto případě uvádí pro střední chybu M
přibližný výraz
c
m",
M ,.....,±-.----,

sm y

(!

ve kterém značí y = CP2 - CPI' Závislost středrií chyby
M na mqJ a y je pro různé délky spojnice c graficky
znázorněna jednak na obr. 10a pro mqJ = 10", jednak
na obr. 10b pro mqJ = 5", a to podle přibližného výrazu (24). V obou výrazech (23) a (24) je předpokládáno,
že dané body nejsou zatíženy chybami.
Výhodné je použití gyrotheodolitu pro vytyčení
tunelové
osy, a to zvláště v případech, kdy jednotlivé body osy jsou vytyčovány pomocí volného polygonového pořadu. Dobré praktické zkušenosti uvádí
KN1jPPEL v [19]. Gyrotheodolit nalezne použití
i při určování různých stapilních směrů, ať již pro
antény různého druhu, vysílače, radarové stanice
apod.

7. Závěr
Geodetická praxe dostává do ruky přístroj, jehož
Qlyšlenka je stará více než 100 let. Gyrotheodolity
posledních typů umožňují změřit astronomický (ze.
měpisný) azimut určovaného směru s přesností, da·
nou střední chybou v rozmezí ± 12" až ± 1'. Při tom
doba měření takovéhoto azimutu trvá od 8 do 45 mi.
nut, podle toho, jaké metody a přístroje se použije.
Přesnost gyrotheodolitu závisí na zvoleném typu
přístroje a metody. Váha vlastního přístroje bez
gen~rátoru a akumulátoru se snížila z pů.vodních
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80 kg na necelých 20 kg u posledních typů a u gyrokompasových nástavců činí dokonce jen kolem 3 kg.
Vedle důlního měřictví lze gyrotheodoIitu použít
pro geodetická měření všude tam, kde není dostatečně
hustá síť geodetických základů, nebo kde je tato síť
nedostatečně signalizována. V takových případech
může gyrotheodolit sloužit k orientaci různých síti,
řetězců a pořadů, k mezilehlým orientacím a kontrolám. Hojné využití najde gyrotheodolit při ř'ešellÍ
různých úloh inženýrské geodézie, výhodné je též
spojení s elektronickým dálkoměrem.
Lze očekávat, že gyrotheodolit se nestane přístrojem masového charakteru. Měly by jím být vybaveny
speciálně vyškolené a zacvičené skupiny, kterých by
mělo být tolik, aby byly schopny zajistit potřeby
všech -pracovišť v ČSSR a být operativně k dispozici.
Zatím těmto účelům bude sloužit přístroj MOM Gi-B2,
který vlastIÍí VúGTK v Praze.
Lektoroval:

Ing. Vladimír Martinák, VTOPÚ
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Poznámka: Podle informaci, získaných na Xl!. kongresu FIG
v Londýně, Il.vedla firma Fennel v roce 1968 nové typy: KT 2,
což je gyrotheodolit se zabndovaným dalekohledem v jednom
konstrukčním celku a s přesností ±lC; nástavec TK 5, který má
stejnou přesnost jako TK 4, ale nemá dalekohled. V článku uvedený nový WildÍlv gyrotheodolit [v jednom konstrnkčním celku
s dalekohledem) byl uveden poe: označením ARK I, firma uvádí
přesnost hodnotou ±50".
Fírma MOM vyvinula nový nástavec
Gi-C2 s přesností ±25".
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Ing. Zdeněk Šimon,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Oprava měřeného tíhového zrychlení
z vlivu atmosféry

1. Úvod
Gravitační účinek hmot zemské atmosféry je rušivým
vlivem při přesných tíhových měřeních. Při relativ·
ních tíhových měřeních jde o jeho změny s místem,
zejména s nadmořskou výškou, a s časem.
Gravitační účinek homogenní sférické vrstvy na
vnitřní bod je, jak známo, nulový. Proto je vliv
atmosféry na tíhový bod na hladině moře blízký nule.

ho bodu a. pod ní. Obě části pak budeme kondenzovat
na tuto hladinovou plochu, kterou budeme pokládat za.
kulovou o poloměru R. V dalším odstavci odvodíme
potřebné vzorce.

2. Gravitaění úěinek sférické vrstvy
Na obr. 1 je P vnější bod vzhledem ke kulové vrstvě
o poloměru R a P' jeho kolmý průmět na ni, f! vzdá·
lenost bodu P od středu koule S, r vzdálenost bodu P
od proměnného bodu na kulové vrstvě. Dále označíme
f} úhlovou vzdálenost proměnného bodu od směru na
bod P, A azimut směru s bodu P' na proměnný bod
a 15 (f), A) proměnnou plošnou hustotu kulové vrstvy.
Pak je její gravitační účinek na bod P:
••2••

LI
g

=" S S 15 (f), A) (f! - R cos f}) R2 ~in f}
(R2 + f!2 - 2 Rf! cos f}) /,

df} dA.

o o

(1)

Stejný vzorec platí pro bod P, nachází-li se uvnitř
kulové vrstvy.' Při průchodu bodu P vrstvou dochází
však k nespojitosti Lig. Proto vydělíme z kulové vrstvy
malou centrální zonu kolem bodu P' příslušející úhlové
vzdálenosti f}o' Její účinek vyšetříme dodatečně zvlášť.
Přejdeme-li pak s bodem P na kulovou plochu, tj.
položíme f! = R, máme z (I)
•• 2••

Lig

S S ť5 (f), A) sin f} dO dA .

=~
2V2

'
í
Sb
u stltuo x
Projeví se zde pouze poruchy proti normálnímu rozlo.
žení vzdušných hmot, jejichž měrou jsou poruchy
tlaku vzduchu, a chybějící vzdušné hmoty v prosto.
rech vyplněných zemskou topografií. S rostoucí nadmořskou výškou tíhového bodu projevuje se stále
více gravitační účinek hmot vzduchu, nacházejících
se pod hladinovou plochou jím procházející. Pro gravitační účinek celé zemské atmosféry na vnější bod
dostaneme přibližnou hodnotu, zkondenzujeme.li
ji
celou na hladinu moře. Dostaneme tak za normálních
podmínek homogenní kulovou vrstvu o plošné hustotě 15 = 76a" kde ar = 13,6 g cm-3 je hustota. rtuti.
Její gravitační účinek na vnější bod na povrchu Země
je .dg = 4n"b. Dosadíme-li za gravitační konstantu
" = 6,67.10-8 cm3 g-l S-2 a za 15, dostaneme .dg =
= 0,87 mg!. Viz [1] str. 68 a. [2] str. 60.
Vlivem tlakových poruch v nejbližšírq okolí tíhového bodu, který je největší, se zabývají práce [3] a [4].
V této práci jsou podobně jako v [5] odvozeny vzorce
pro gravitační účinek celé zemské atmosféry. Budeme
ji přitom dělit na část nad hladinovou plochou tíhové·

=

V

1-COSf}
2
1

Lig

Vl-cosf}

o, o

• D
= sm'"2

pa

kd ostaneme

2••

=" S S 15(f), A)

cla:dA.

(2)

sin~o
2

Na numerickou integraci přejdeme tak, že rozdělíme interval v azimutu na m stejných dílů a interval
v proměnné x na n stejných dílů. Ze (2) je pak

2n,,(I-Sin

f};) "

Lig = -----~

m_

~~,

nm

(3)

kde ~ je střední hodnota hustoty v určitém integračním
elementu.
Vnitřní zonu budeme pokládat za homogenní
o plošné hustotě ~o' Podle [1] str. 145 je její gravitační účinek na bod P

.dU
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=

±

2

n"~:

R2

f!

(1 =f

f! cos

V R2 + f!2 -

Do -R
2 Rf! cos Do
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Simon, Z.: Oprava měřeného tíhového zrychlení
atmosféry

z vlivu

Je-li bod P vně ků.lovéplochy, platí horní znaménka,
je-li uvnitř, spodní znaménka. Přejdeme-li s bodem P
na kulovou plochu z vnějšího prostoru, je tedy účinek
vnitřní zony

= -2 nx~o (I - sin ~.!!..).

LIg
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Oprava je velmi malá. Redukce z reliéfu terénu
nedosahují v CSSR ani v nejvyšších horách hodnoty
100 mg!. S použitím normální hustoty vzduchu
0,001293g cm-3 dostáváme, že oprava z vlivu spodní
části atmosféry ve vnitřní zóně bude v CSSR vždy
menší než 0,05 mg!.

(4')

Gravitační účinek celé sférické vrstvy na bod,
který přešel na tuto plochu z vnějšího prostoru, je tedy
LIg

+

= 2 nx~o (I

+ sin ~o)+

2nx(I-Sin
nm

~)

tII_

ft

~~().

(5)

Gravitační účinek na bod, který přešel na kulovou
vrstvu zevnitř, je
LIg

1+

= -2nx~0(I-sin

+

2nX(I-sin
nm

-D;

~o)

ft

tli _

~~b,

(5')

Gravitační účinek kulové vrstvy na bod na jejím
povrchu tedy nezávisí na poloměru koule. Je-li kulová
vrstva. homogenní, tj. ~(-D,A) = konst. = ~o' dává
rov. (5) LIg = 4nx~0' rov. (5') LIg = O. Při průchodu
bodu P kulovou vrstvou je v LIg skok 43lX~0'

Ve vnějších zónách zkondenzujeme spodní část
atmosféry na hladinu tíhového bodu. Označíme-li
střední hodnotu rozdílu tlaku vzduchu mezi terénem
a hladinou tíhového bodu v určitém integračním
elementu b•• bude plošná hustota .kulovévrstvy v tomto
elementu J = a• .b•. Miižeme pak použít vzorec (3).
Celá oprava z vlivu spodní části atmosféry bude
~o
01

== -

2,67 Llgx-

2n?W.(1-Sin
nm

~)

ft

tII_

~ ~ b,.

(7)
3. Oprava z vlivu ěásti atmosféry pod hladinou tíhového
bodu

4. Oprava z vlivu části atmosféry nad hladinou tíhového
bodu

Nejdříve určíme opravu z vlivu vnitřní zóny, která
souvisí s redukcí měřeného tíhového zrychlení z re- Vnější atmosféru zkondenzujeme celou ná hladinu
liéfu terénu. Při této redukci zaplňujeme prázdné tíhového bodu. Plošná hustota takto vzniklé kulové
prostory pod hladinou tíhového bodu hmotou a odstra.
ňujeme terénní hmoty nad hladinou tíhového bodu. vrstvy bude d = a,b", kde b" značí střední hodnotu
V našem případě chceme odstranit z prostorů mezi tlaku vzduchu na hladině tíhového bodu. Podle vzorce
hladinou tíhového bodu a zemským povrchem hmotu . (5') je pak oprava z vlivu vrchd části atmosféry
vzduchu·a, naopak, s ohledem na opravu z vlivu hmot
O2 = 2 nw,bo (1 - sin ~o ) vzduchu nad hladinou tíhového bodu, ji přidat do
prostorů nad hladinou ·tíhového bodu zaplněných
terénními hmotami.
2 nw. (1 - sin
tII_
Proto volíme poloměr vriitřní zony rovný vnějšímu
nm
~~bv'
(8)
poloměru Hayfordovy zony O2, tj. 166,7 km (-Do =
= 1°30'). Jestliže je redukce z reliéfu terénu LlgT
Kondenzací vzdušných hmot se dopouštíme
vypočtena do této vzdálenosti a s normální hustotou
určité
nepřesnosti. Zejména převádíme hmoty z pros.
2,67g cm-3, pak můžeme hledanou opravu najít přímo
torii
označených
A na obr. 2 z polohy nad horizontem
z redukce z reliéfu násobením koeficientem -~0/2,67.
Hustotu vzduchu ~o určíme z hodnot tlaku vzduchu bo tíhového bodu pod něj. Hmoty z.prostorů označených
v torrech, teploty ta relativní vlhkosti e na tíhovém B převádíme s ohledem na znaménko v rov. (4') z polo.
hy pod horizontem tíhového bodu nad něj..Obě chyby
bodě při měření podle vzorce, viz [6] str. 163
jsou malé a pllsobtproti sobě,při normálním rozložení
vzdušných hmot se zcela ruší. no~e-li
do rov. (~)
() _
0.001293
bo:0,378 e
o - 1 0,00367t .
760
b" '- konst. = bo, dostaneme O2 = O.
.

-D;)

+
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ó. Celková oprava z vlivu atmosféry

V meteorologických mapách se udává hodnota
tlaku vzduchu na hladině moře. Při přesném výpočtu
podle rov. 9 je nutno střední hodnotu tlaku vzduchu
na hladině moře v určitém elementu redukovat na
jeho střední nadmořskou výšku, abychom dostali
hodnotu b.
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Opravu měřeného tíhového zrychlení z gravitačnÍho
účinku celé atmosféry dostaneme sečtením· rov. (7)
lj, (8). Přitom
předpokládáme, že dělení na zóny
a sektory je stejné.
0=

01

+

02

=-

<50

+ 2n'Xa,ho
.

---LlYT
2,67

(

•

{}o)

1- sm- 2

Ůíselný příklad
Tíhovýbod Praha, letiště, dne 11. 5.19677,17

hod UT

Z6na O
bo = 734,5 torr e = 9,69 torr
t
<50= 0,001 168 Llgp = -0,10 mgl o

V rov. (9) je b - b. + bv střední hodnota tlaku vzduchu na úrovni zemského povrchu v příslušném elementu. Dosadíme-li za konstanty číselné hodnoty, dostaneme pro m = 8 a n = 10:
n m

o = -0,374.<5oLlyp + .0.,000563 bo -

(spodní část)
(vrchní část)
Z6na 1

b

ď

(9')

g
o

O

i

2
3
4
5
6
7
8
9
10

I

30
1
50
12
18
24
02
~36
08
48
52
60
74
30
30
89
46
106
128 ·40
00
180

160;.1427
2702
4006
5351
6767
8283
9950
11 870
14305
20012

1022, 1020, 1014, 1012,
. 1008, 1012, 1028, 1026 mbar

~b =

8142 mbar
o = -0,0430 mgl

1015, 1018, 1005, 1008,
1005, 1014, 1030, 1026 mbar
.

~b = 8121 mbar
I> = -0,0429

mgl

Integrováno jen do vzdálenosti 4006 kmz meteorolo.
gických map- 1 : 10 000 000 a 1: 30 000 000. Za b
vzaty pouze hodnoty tlaku vzduchu na hladině
moře. Při integraci přes celý zemský povrch by oelková oprava byla menší. Pro relativní měření je však
vypočtená hodnota postačující, protože vliv zanedbanýoh zón se prakticky nemění.

+ 0,000 422 bo-O,OOO 00528 ~~b.
(9")

V tab. 1. jsou sestaveny úhly {}a vzdálenosti na povrchu
koule o R = 6370 km odpovídající vnějším poloměrům
zón při n = 10.
Opravu z gravitačního účinku atmosféry můžeme
roz<lělitna část nOrIlláliú, kterou dostaÍléme z rov. (9),
dosadíme-li do ní normální hodnoty tlaku vzduchu,
.a druhou část, odpovídající tlakoVýril poruchám.
'Prvá část je stálá
čase, ale mění se s nadmořskou
výškou, na území ČSSR v mezích asi 0,2 mgl. Zatě.
žuje nepatrně měřené tíhové anomálie. Druhá část je
proměnlivá. s místem i časem. Nejvíce sé cIlaní podílí
druhý člen rov. (9). Ve třetím členu se totiž vliv
tlakových poruch do značné míry navzájem . vyruší.
Tlakové poruěe 30 torr v okolí tíhověho bod~cidpoV;ídá
oprava 0,017 mgl.

v

mgl

~o = +0,2845 mgl

n tn _

-o,374óoLlgp

mbar

Z6na 2

b

km

Do této rovnice se dosazují hodnoty tlaku vzduchu
v torrech, oprava o je V miligalech. Jsou-li hodnoty
tlaku vzduchu v milibarech (1 torr = 1,3332 milibar),
platí rovnice
0=

~b = 8166

Z6na 3

Vzdálenost

,

1025, 1027, 1022, 1017
1015, 1010, 1014, 1020 mbar

o = -0,0431

b

Zóna

oe

17,4
0,0000 mgl

= +0,4135 mgl

b.

0,000 00704 ~ ~

=
=

Oprava měřeného tíhového zrychlení z gravitačního
účinku atmosféry je tak malá, resp. se tak málo mění,
že její použití přichází v úvahu jen při přesných
staničních měřeních nebo při velmi přesných tíhových
spojích velmi vzdálených bodů. Vzorec (9) je při tom
.možné podle povahy věci zjednodušit, např. můžeme
integrovat pouze do určité omezené vzdálenosti, místo
hodnot tlaku vzduchu na úrovni terénu brát hodnoty
tlaku na hladině moře, nebo se omezit pouze na jeho
druhý člen jako ve [3, 4].
l,ektoroval:lng.

Lubomir Trigr,

CSc., KGF, pob. Praha
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Výzkumný

Na střediscích geodézie i na některých úsecích inženýrské geodézie jsou prováděny drobné měřické práce, při
nichž bude jen zřídka kdy možno pronikavě použít pro·
gresívních pomůcek a metod, jako jsou např. elektro·
nické dálkoměry, fotogrammetrie
apod., které se
osvědčují.při speciálních geodetických pracích nebo při
rozsáhlejších pracích mapovacích, reambulačních apod.
Při drobných pracích středisek geodézie nenalez·
nou plného v-'užití ani menší specializované přístroje,
jako je Redta nebo BRT 006. Hlavně proto, že jde
o přístroje poměrně těžké. Ty jsou vhodné pro specializované čety při THM. Četa, zaměřující soustavně bodo·
vé pole při THM, může s výhodou použít Redtu; četa,
zaměřující soustavně detail, může s výhodou použít
dálkoměru BRT 006. Avšak pracovník střediska geo·
dézie vystačí ve většině případů s jednoduchými po.
můckami k vytýčení pravého úhlu a změření vzdáleností. V menším množství případů potřebuje zaměřit
malou měřickou síť (nejčastěji polygonovou) a sou·
časně s ní detail. Nebylo by jistě možné v takových
případech nosit ssebou do terénu současně Redtu pro
měřickou síť i BRT 006 pro detail, ale stačí pro to
lehký [minutový] theodolit a pásmo nebo Areggerův
optický klín s dálkoměrnou [pokud možno ~islou]
latí.
Pracovníci středisek geodézie mají při drobných
měřických pracích ještě jinou nevýhodu ve srovnání
s pracovními četami při THM nebo při jiných soustavně prováděných měřických pracích. Je to získávání
pomocníků. Nedostatek pomocníků vyžaduje, aby
pomůcky byly lehké, skladné, a vyžadovaly minimální
počet pomocníků jak pro transport na pracoviště, tak
pro nošení při měření.
Vycházeje z těchto úvah, řeší VÚGTK problém
vybavení pracovišť, provádějících drobné měřické
práce (zejména vybavení středisek geodézie) novými
pomůckami, a to nikoli jen na podkladě toho, jak se ta
či ona pomůcka osvědčuje při jiných pracích, ale také
na podkladě rozboru charakteru práce těchto :pracovišť. V současné době byly v tomto smyslu ve VUGTK
navrženy a v prototypech vyrobeny dvě pomůcky,
o nichž zde bude podána podrobnější informace. Dopo.
ručujeme, aby se techničtí pracovníci - zejména
z oblastních ústavů - a pracovníci středisek geodézie
nebo příslušných pracovišť podniků.lnženýrské geodé.
zie s pomůckami seznámili, prověřili je, a budou-li mít
o ně zájem, pomohli svým zájmem zajistit jejich výro.
bu a zavedení do praxe. Jde o pomůcky jednoduché,
jejichž výrobu by mohlo v potřebném množství uskutečnit Oborové vývojové středisko VúGTK nebo ně.
která mechanická dílna.

2.1. Popis

a použití
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Ing. Oldř'lch Válka, CSc.,
ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

přístroje

Od roku 1957 vyvíjel VÚGTK snahu vyrobit pro
ortogonální metodu vhodný lehký dálkoměr místo
(poměrně těžkopádných) přístrojů Lodis. Byl navržen
a po mnoha jednáních s n. p. Meopta byly vyrobeny
prototypy autoredukčního tyčového dálkoměru. Poněvadž došlo k reorganizaci n. p. Meopta, nebyly provedeny opravy výrobních nedostatků
prototypů
a nedošlo k výrobě. Autoredukční zařízení kladlo
poněkud vyšší nárok na výrobu, takže nebylo možno
zajistit výrobu mimotovárním způsobem.
Potřeba přístroje, a také ani myšlenka na jeho
výrobu však tím nezanikla. Zejména proto ne, že
pracovníci středisek při všech příležitostech poukazují
na špatnou kvalitu pásem, na obtížnost získat pásma
s ochranným nátěrem, např. podle zlepšovacího návrhu
Ing. Jirečka, a že zdůrazňují potřebu vhodnější po.
můcky k měření krátkých vzdáleností.
Abychom se zbavili závislosti na tovární výrobě,
která je hlavní příčinou potíží při realizaci, změnili jsme
řešení přístroje. Upustili jsme od ;výrobně náročné
autoredukce a vyřešili přístroj tak, že jej lze sestrojit
z dostupných, existujících součástí s malou výrobní
úpravou, kterou je schopna provést každá mechanická
dílna.
Prototyp takto vyřešeného přístroje je zobrazen
při práci na obr. 1. Váží celkem i s latí 1,6 kg. Skládá se
z podpěry - tří teleskopicky uo sebe zasouvatelných
duralových trubek a z poloviny binokulárního polního
dalekohledu s objímkou pro optický klín. K dálkoměru pak patří malá lať (obr. 2) se stupnicí. Lať lze
držet u bodu volně, nebo zavěsit na výtyčku.
Na horním konci podpěry dálkoměru je lůžko pro
připojení dalekohledu, který se při transportu odpojuje. Lůžko se dá otáčením krátkého válečku se stupnicí vertikálně vychylovat. Na stupnici pak lze pro
daný sklon přečíst redukční opravu pro I metr ~ =
= sin2 (A. - {}J2), kde A. je výškový, {}deviační úhel.
Přečtenou opravu je třeba vynásobit metry měřené
vzdálenosti a od měřeně vzdálenosti pak odečíst.
Zjednodušení konstrukce ve srovnání s autoredukčním
tyčovým dálkoměrem je tu vyváženo malým početním
aktem. Ten však přichází v úvahu jen při větších
sklonech. Při malých sklonech je ve většině případů
korekce zanedbatelná, nebo činí jen několik centimetrů, což je početně nenáročné.
Na horním konci podpěry je dále šroub se závitem
pro připojení vytyčovacího pentagonu a asi 30 cm pod
horním. koncem je na podpěře umístěna hrubá libela
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k zajištění svislosti dálkoměru při měření. Objímka
s klínem je na dalekohledu otočná kolem osy dalekohledu, takže lze dálkoměrem číst nejen na svislé lati, ale
též na lati, přidržené v rovině kolmé na záměrnou, v libo·
volné poloze. Dálkoměr je určen hlavně pro měření
kolmic při ortogonální metodě. Může však být použit
i při jiných měi'eních. při nichž jeho pi'esnost a dosah
postačuje.

měřické
práce

Jeho dosah je proto jen 30 m. Dosah by bylo možno
zvýšit volbou dalekohledu o větším zvětšení nebo
volbou klínu o menší násobné konstantě. Pro běžné
měření ortogonální metodou však klín o násobné kon·
stantě 50 a dalekohled se šesti. nebo osminásobným
zvětšením zcela postačuje.
2.2. Zkouška

přesnosti

a hospodárnosti

Zkouška přesnosti prototypu byla provedena dvěma
pracovníky
VÚGTK [Ing. Jaroslavem
Michalem
a Janou Vaňkovou]. Celkem bylo zaměřeno 137 délek
[Ing. Michal 70, Vaňková 67] v rozmezí 3 až 30 m.
Měření bylo porovnáváno s měřením pásmem. Ukázalo
se, že rozdíly mezi přímo měřenou délkou pásmem
a dálkoměrem nejsou v korelaci s měřenou délkou,
protože hlavní část nepřesnosti jde na vrub vychýlení
dálkoměru ze svislé polohy, což není na délce závislé.
Rozdíly, seskupené do tříd po 5 cm, se projevily
v těchto četnostech:
do 5 cm
6 až 10 cm
11 až 15 cm
nad 15 cm

104 délek
28 délek
5 délek
O

celkem

137 délek

76 %
20 %
4%
O
100

%1

Počet 33 délek s rozdílem nad 5 cm lze přičíst
hlavně na vrub toho, že dálkoměr nebyl ještě opatřen
libelou. Ale i tak te přesnost měření pro ortogonální
metodu plně vyhovující pro zaměřování změn do mapy
měř.l : 2 880 nebo 1 : 2000 či 1 : 1000, i pro mapování v měřítku 1 : 1 000.

Pracovní postup s tímto dálkoměrem je jednoduchý a sestává z dvou etap. V prvé etapě se dálkoměr
podrží ve svislé poloze pomocí libely, při čemž se dalekohled zamíří otáčením válečku se stupnicí na výšku
dolního obrazu mřížky laťové stupnice. V druhé etapě
se čte vzdálenost, při čemž se dálkoměr vychyluje
v záměrné rovině tak, aby dolní obraz mřížky byl ve
středu zorného pole dalekohledu. Tím je zajištěna
svislá poloha dálkoměru, aniž by při tom nyní musela
být sledována libela. Zároveň se přečte redukční oprava a po vynásobení přečtenou vzdáleností se šikmá
vzdálenost koriguje na vodorovnou.
Pro prototyp byl použit nekorigovaný optický
klín o násobné konstantě cca 50 [přesně 46,68], získaný
z poškozeného Areggerova [korigovaného] klínu o násobné konstantě 100. Vykazuje tedy klín chromatickou
vadu, která však - jak ukázaly zkoušky prototypu pro malé měřené vzdálenosti kolmic je skoro bezvýznamnou.
Stupnice na lati je sestrojena po dilcích, odpovídajících vzdálenosti 1 m a jako čtecí zařízení je použito
mřížky s dělením po dílcích, odpovídájících 20 cm
vzdálenosti: Na dílcích mřížky se odhadují délky na.
5 cm, u menších vzdáleností na 2 cm. Příklad čtení na
mřížce znázorňuje obr. 3. Na levém obrazu se čtou celé
metry od shora, na pravém obrazu (na mřížce) centi·
metry od zdola. Přístroj je optickou náhradou pásma.

Dálkoměr není uvažován pro měření staniční, protože staničení pat kolmic, vyznačených v měřické
přímce-zejména, je-li použito volné měřické přímky,
výhodně položené např. po kraji chodníku -lze rychle
a pohodlně zaměřit pásmem. Avšak v určitých případech bude možno i pro změření staničení použít dálkoměru. Délka větší jak 30 m bude pak měřena po částech
s vyznačováním dvaceti- nebo třicetimetrových úseků.
Byla proto provedena také zkouška měření stometrové
délky po dvaceti metrech. Z deseti měření byl získán
střední rozdíl [ve srovnání s hodnotou naměřenou
přesně pásmem] 14 cm, největší rozdíl činil 21 cm.
Vzhledem na to, že pro přesnost měřických přímek je
stanovena na 100 m instrukcí A dopustná odchylka 24
[28] cm, lze předpokládat, že i pro měření staničení je
přesnost dálkoměru postačující.
Ekonomická stránka této pomůcky byla hodnocena provedením časové studie. Aby byly dodrženy
stejné podmínky pro měření pásmem i dálkoměrem,
bylo měření provedeno na stejných bodech bez terénních překážek. Pro měření pásmem bylo ovšem použito
postupu, jaký by byl použit pE měření kolmic, kdy se
pásmo po každém změření kolmice stáčí a pomocník si
po každém. v:ytýčení paty kolmice znovu přichází pro
nulový konec pásma. Takovým způsobem bylo pásmem
i dálkoměrem zaměřeno celkem 480 různých délek
v rozmezí 3 až 30 metrů:
. celková doba měření pásmem
celková doba měření dálkoměrem

1968/318

286 minut
148 minut

Válka, O.: Vývof nových poml2cek pro detailnl
práce

Geodetloký a kartografický
ročník 14/56, číslo 12/1968

mijřick~

To znamená, že při měření kolmic se stálým stáče·
ním pásma je třeba téměř dvojnásobné doby než při
měření dálkoměrem. Při měření přes ulici, nebo přes
ploty, a zdi, kdy musí pomocník obcházet překážky,
dávat pozor na vozidla apod., bude časový rozdíl ještě
větší.
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vynechá číslice 9 a místo toho se v něm vykreslí centi.
metrová mřížka. Čtení je pak dáno číslicí, označující
příslušný decimetr pod dílkem, na který je nastavena
dolní ryska nitkového kříže tachymetru a jemným čte·
ním na mřížce, kterou musí protínat horní ryska nitko·
vého kříže. Jestliže je mezi dolní a horní ryskou nitko·
vého kříže jedna celá či dvě celé mřížky, připočte se
100 nebo 200 metrů.
Pokud se pro výškové určení bodu sjíždí střední
nití na konstantní výšku, může touto výškou [místem
nastavení střední rysky] být nulový bod mřížky, který
je vždy uvnitř paralaktického· úhlu. Jinak lze nasta·
vovat střední rysku nitkového kříže na libovolný deci·
metrový dílek, který je v konstantní výšce nad zemí,
nebo lze polohu střední rysky [při tzv. trojnitkové
tachymetrii] odhadovat uvnitř decimetrového.dílku.
Pro přesnější odhad mohou být číslice vykresleny· tak,
aby jejich spodní.okraj byl přesně v polovině decimetru.

Za zmínku ovšem stojí ještě další skutečnosti,
které je třeba vážit při porovnávání měření dálko-.
měrem a pásmem. Je to především bezpečnost práce,
menší zdržování dopravy v ulicích a konečně i hygiena
a elegance práce s dálkoměrem ve srovnání s nečistou
prací pásmem v blátě a prachu. Je na pracovnících
lG, OÚG a SG, jaké zaujmou k tomu stanovisko.
3. Nový typ stupnic tachymetrických
Tachymetrická

latí

výtyčka

Druhou pomůcku, určenou pro detailní měřické práce,
přináší nový typ tachymetrických stupnic. Jsou oprávněné stížnosti na velkou váhu běžných nivelačních latí,
které se používají stále v převážné míře i pro tachymetrická měření, kdy je třeba, aby lať byla lehká a pomocník se neunavoval.
Příčina masivnosti latí je v tom, že nivelační stupnice mají centimetrové dělení po celé délce latě, takže
je nutné vyrábět latě širší, aby se daly na stupnici také
vyznačit vedle centimetrového dělení číslice, označující
decimetry. Velká šířka latě pak nese sebou i nevýhodu
větší váhy latě.
Návrh VúGTK vychází z toho, že pro tachymetrii je
zbytečné úplné dělení latě, a že lze dělení uspořádat
podle obr. 4. V každém decimetru je vyznačen jen
jeden dílek, čímž je získán dostatek místa pro vepsání
velkých číslic, označujících decimetry, a to v místě pod
dílky. Pro jemné čtení se v každém devátém deoimetru

Takto uspořádaná stupnice umožňuje použít jako
tachymetrickou lať trojbokou výtyčku, na jejíž jedné
stěně je nakreslena stupnice. Použije se duralových
trojbokých trubkových výtyček, rozřezaných na délky
po 1 metru. Do dolního. konce každého dílu se vlisuje
nebo přišroubuje trojboká vložka asi délky 1 dm s bod·
cem na konci. Těmito vložkami lze do sebe jednotlivé
díly skládat na dvou, tří nebo čtyřmetrové délky, nebo
lze libovolný díl použít samostatně jako krátkou lať
nebo výtyčku. V horním konci každého. dílu; jakož
i v dolním konci vložky jsou navrtány otvory, aby bylo
možno jednotlivé díly spolu sešroubovat prostrčenými
šrouby s křídlovými maticemi. Mezi prvým a druhým
dílem od spodu je možno do navrtaných otvorů při.
šroubovat rukojeť a nad rukojeť hrubou libelu pro
držení latě ve svislici.
Předností navrhovaného typu latí je malé množ·
ství dílků, [což je výhodou jak pro výrobu, tak pro
údržbu stupnic], skladnost a malá váha latí, které lze
mimoto používat zároveň jako výtyčky.
Pokud nebudou výrobci ochotni se ujmout výroby
latí, je možné je vyrobit svépomocí z výtyček, které
prodává Oborové sdružení papírenského průmyslu
(OSPAP) - 6 ks za 400,- Kčs, nebo z profilovaného
materiálu, který lze zakoupit v Hutní prodejně. Pro
tuto svépomocnou výrobu lze doporučit nátěr stupnice
latexovou bílou a černou barvou, případně bílou barvou s červenou přísadou. Stupnice lze vynést velkou
vynášecí soupravou. Při transportu je třeba stupnici
chránit před odřením. Protože dílků není mnoho, lze je
také vyrobit z černého plechu a na bílou stěnu výtyčky
našroubovat nebo nalepit.

Tato informace o pomůckách pro detailní měřické
práce je určena zeměměřickým pracovníkům v praxi.
Zájemci o pomůcky si mohou vyžádat ve Výzkumném
ústavu geodetickém topografickém a kartografickém
v Praze předvedení, ověřit si jejich vhodnost a svým
zájmem podpořit jejich realizaci. Bez dostatečného
zájmu nedojde k výrobě těchto pomůcek.
Lektoroval:
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Ing. Vladimír Pospí!!l,
Ústi'ední správa geodézle
a kartografie, Praha

Některé poznatky o struktufe pracovníků
v orgánech a organizacích ÚSGK

K 1. lednu 1968 byl v orgánech a organizacích
ÚSGK zaveden nový platový předpis pro odměňování technicko-hospodářských
pracovníku.
USGK
si vyžádala od organizací,
které tento platový
předpis používají, informaci o stavu zařazování
pracovníku podle stavu k 31. květnu 1968. Setření
o uplatnění platového předpisu umožňuje nahlédnout mimo jiné také hlouběji do struktury pracovníků v profesích, které jsou podle tohoto předpi~u odměňovány.
Uvedené závěry se netýkají
pracovníků v dělnických profesích, mistru, kterých je jen nepatrný· počet a nebyli zahrnuti do
šl'itření, pracovníku
Výzkumného ústavll geodetického, topografického
a kartografického
v Praze a pracovníků Ústřední správy· geodézie a kartográfie, pro které plati. jiné platové předpisy.
Průzkum se omezil na pracovníky, odměňované podle platových stupnic 1', TO a A, kteří- reprezentují rozhodujícI většinu pracovníků resortu
ÚSGK, a sledoval jejich věk,· nejvyšší dosažený
stupeň vzdělání, pohlaví a zařazení. do tarifní třIdy. Při zařazení do tarifní třídy se vychází z předpokladu, že činnost, kterou pracovník skutečně
vykonává, je svoJI náročnostI a obtížností v sou;
ladu s touto třídou. Průzkum nepostihuje případy,
kdy pracovnIci
s nižšIm zařazením
vykonávajI
náročnější práce než za jaké jsou odměňováni a
naopak když vykonávají práce, které jsou obecn1§
méně honorovány.

Rozložení intervalů po deseti letech do skupin do
24 let, od 25 do 34 let, od 35 do· 44 lpt, od 45 do
54 let a nad 55 let přinášI určité nepřesnosti
v prvnIm a posledním intervalu, kde první interval nezačíná fakticky v 15 letech, ale pro absolventy vysokých škol až těsně před jeho horní
hranicí a poslední interval nekončí 64 lety, ale
zejména pro ženy je v podstatě hranicí odchodu
do důchodu. Střední intervaly mají pruběh srovnatelný.
Ve všech třech platových stupnicích se jeví
shodně, že ženy jsou mladší než muži. Ve skupině,
odměňované podle platové stupnice T, je v příspěvkových organizacích 57,0 % pracovníku a dokonce 92,6 % žen mladších 34 let. V národních
podnicích Inženýrská geodézie Praha, Brno a Bratislava je 68,3 % pracovníku celkem a 89,2 % žen
mladších 34 let. Zeny nad 45 let se u všech typl1
organizací vyskytují jen jednotlivě. Podle platové
stupnice TO [technici ostatnl) jsou v oblastních
ústavech geodézie v Praze, Brně a Bratislavě odměňováni pracovníci evidence nemovitostí a zpusobují svým mládím vysokou obsazenost intervalu
do 24 let v údaji "pracovníci celkem", a zejména
"z toho ženy". Jsou to vesm~s pracovnIci s úplným
středním všeobecným vzděláním, kteří nastupují
do praxe již v 17-18 letech. V národních podnic1ch jsou platovou stupnicí TO odměňováni pracovníci ve správě podnikt\ a závodů, kteří již pro-

šli delší odbornou praxí a těžiště jejich věku se
přesouvá výše. V platové stupnici A je patrné poměrně rovnoměrné rozložení do všech věkových
intervalu.
Podíl žen na celkovém počtu pracovníků činí
46,7 %; v jednotlivých skupinách, odměňovaných
podle platové stupnIce, je T 39,4 %, TO 63,7 % a
A 86,8 %. V jednotlivých
věkových intervalech
[podle úhrnného údaje) je do 24 let 79,6 %, ve
věku od 25 do 34 let 54,9 % žen~ ve věku od 35
do 44 let podíl žen klesá na 31,2 %, VA .věku od
45 do 5.~ let dále klesá na 29,0 % a v posledním
intervalu, zřejmě s ohledem na jeho omezenost
v horní hraqici, pouze 7,1 q,o. Podíl žen tedy velmi pravidelně klesá s narustajícím věkem pracovníků.Přodmětem
tohoto rozboru není zkoumat
příčiny uváděných skutečností, ale pouze je konstatovat.
b) Průměrný věk pracovníků
stupně vzdělání

podle dokončeného
viz tab. 2.

Ve skupině,

odměňované podle platové stupnice
organizacemi národní podniky Inženýrská geodézie, nejstarsí příspěvkové organizace (oblastní ústavy gsodézie a Kartografický a geodetický fond v Bratislavě); rozdíl činí
4,4 roku. Vysoké průměrné stáří u příspěvkových
organizací působí zřejmě 20 % pracovníku starších 55 let. Zeny jsou v průměru o 7,5 roku mladší než pracovníCi celkem, z toho v příspěvkových
organizacích
o. 9,7 roku, v národních podnicích
Kartograf1e a Kartografické nakladatelství o 5 let.
1', jsou nejmladšími

U vysokoškolského vzdělání ve skupině platové stupnice l' dosahují extrému 44,3 let příspěvIwvé organizace, průměrný věk pracovníků s úplným středním odborným a úplným středním vzděláním přesahuje jen málo hranici 30 let. Skupina
pracovníku se středním odborným vzděláním není typická, protože takový stupeň vzdělání v oboru zeměměřictví nenI. JSou zde zařazeni absolventi závodních škol práce. Skupina pracovníků se
základním vzděláním li nár. podniků inženýrská
geodézie vykazuje relativně nízký věk. Svědčí to
o tom, že kromě pracovníků, kde nedostatek školního vzdělání je v souladu s platovým předpisem
nahražen delší odbornou praxí, jsou zde í pracovníci mladší, jejichž další mzdový vývoj ml,že být
probleIilatický, pokud si nedoplní školní vzdělání.
Velký počet je zejména mladých žen se základním
vzděláním.
Ve skupině odměňované podle platové stupnice TO je nízký průměrný věk ovlivněn nízkým
průměrem u příspěvkových organizací, a tam opět
nízkým pruměrem pracovníků s úplným středním
všeobecným
vzděláním.
Zeny jsou v průměru
mladší ci 6 let než pracovníci celkem a tento rozdíl je zachován u všech tří typu organizacI. Údaje
o ženách v národních podnicích jsou nepříznivě
ovl1vněnymalými
počty, ale i tak se pohybují
v relacích s ostatnImi údaji.
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Pracovníci celkem

z toho l!eny

ve včku

ve věku

do 34

I

do 44

I

do 54

I

lG
K+KN
Celkem

I
I

I
I
I

16,0
21,6
11,5
18,1

41,0
46,7
44,2

I

43,7

13,2
17,1
24,2

I

15,7

I

lG
K+KN
Celkem

,

38,7
0,7
8,0
31,5

21,2
20,1
22,'7

I

·21,2

12,7
30,9
33,3

I

16,5

stupnice

9,9
7,0
13,2

I

8,9

I

Platová
Příspěvkové

I

stupnice

12,0
30,9
17,3

I

14,9

13,6

33,0
38,0
19,5

I

22,5
16,7
13,1

lG
K+KN
Celkem
Úhrnem

I

I

do 34

do 44

I

do 54

4,4
6,7
15,5

I

1,8
3,1
5,0

6,7

I

2,8

I

nad 65

15,4
17,4
18,7

I

15,9

18,7
20,5

20,2
29,5
26,2

28,1
23,7
21,3

I

25,3
38,6

I

24,8
16,4

14,6
21,8
29,6

I

19,8
10,6

Průměrný věk' pracovníků odměňovaných podle platové stupnice A vyznačuje se větší vyrovnaností mezi srovnávanými typy organizacI. Zeny
jsou v průměru mladší o 2 roky, než pracovníci
cel}{em, což při převažuj1cím podílu Žen znamená,
že .věkové poměry jsou zhruba shodné ve všech
platových stupnicích. Věkové průměry vysokoškoláků jsou vesměs propočteny z malého počtu pracovníků, ale naznačují, že u příspěvkových organizací není zatím vychováván vysokoškolský dorost pro administrativní
práce. Nejnižší věkové
pri\měry jsou ve skupinách s úplným střectním
odborným a úplným středním všeobecným vzděláním. Věkové poměry ve skupině se středním odborným a základním vzděláním jsou shodné ve
všech třech platových stupnicích.

Průměrné tarifní třídy (tab. 3) ukazují, že při použití platové stupnice T dochází mezi 35 a 54 lety
ke stagnaci a vývoj platového zařazení postupuje
dál funkčními příplatky. Ve skupině nad 55 .let
se vyskytují pracovníci v podnikových a závodnIch funkcIch, kde se nepoužIvá systému funkčnIch příplatků. Ze srovnání jednotlivých typi\ organizací plyne, že pracovnici příspěvkových organizací do 34 let převyšují ostatnI (do 21 let
dokonce majI o 1,1 tarifnI třídy vyššI zařazenI
než pracovníci v inženýrských
geodézHch). Ve
skupině 35-44 let zřetelně převyšujI n. p. Kartografie a Kartografické
nakladatelství,
zatImco
geodetické složky resortu jsou vyrovnány. Předstih kartografických
podnikfi se pak udržuje ve
všech dalších věkových intervalech. Ve věku nad

11,4
13,9

I

I

49,3
2,0
15,2

I
A

14,6
8,3
9,8

I

34,0

I

59,6
51,2
59,0
55,4

I

26,0
35,3
33,3

I

I

1,2
1,0
1,0

I

1,1

TO

-'-"

Příspěvkové

I

.

T

19,9
7,6
6,9

Pla-tová stupnice
~.-

do 24

321

v procentech

Platová
Příspěvkové

nad 55

obzor

44,0
-

.

I

21,3
34,8

I

27,0

--"

12,6
35,3
30,3

I
o-o

26,5
18,1
14,8

I

I

•

31,8
26,1
24,8

I

28,3
45,5

i

I

15,2
____

••

_

••

25,6
11,0

10,8

3,2
2,0

-

I --3,0·
-

_._-,.

.

...

15,2
20,3
25,9

20,5
31,2
25,9

I

8,9
25,4
21,2

I

19,0
6,6

6,0
4,3
9,2

I

5,8
2,1

44 let jsou v n. p. inženýrské geodézie vyšší průměrné tarifní třIdy než. v oblastních ústavech geodézie, což je zřejmě způsobeno tím, že u oblast
ních ústavů je jen velmi málo' funkčních mIst odměňovaných. Jl:!rifní.mi tříqaJ;Jli vyššímJIle.ž 1J), ....
Rozdíl mezi údáji "pracovníci
celkem" a
"z toho ženy" ukazuje, že v mladších věkových
skupInách jsou průměrné tarifní třídy vyrovnány
a s přibývajícIrn věkem se prfiměrná tarifní třída
žen opožďuje za vývojem mužů, v některých případech velmi výrazně. Zde je však třeba mít zno·
vu na zřeteli, že- počet žen starších 45 let je poměrně malý.
Ve skupině pracovníků odměňovaných podle
platové stupnice TO je patrné, že v příspěvkových
organizacích,
konkrétně
v oblastních
ústavech
geodézie, je použiti této stupnice postaveno na
jiném základě než v hospodářských organizacích.
Důsledek toho se projeví jako nižší prfiměr o 3
tarifní třídy než v n. p. inženýrské geodézie. Uvedený rozdíl se promítá ve všech věkových skupinách přibližně ve stejné výši. Vyšší průměrné tarifní třídy ve stupnici TO neznamenají vyššívýdělky pracovníků, protože převážná část ..praeovníků v tarifní třídě T 10 a i v nižších třídách T
má funl{ční příplatky. Ve věku do 24 let jsou
v kartografických
podnIcích jen Jednotliví pracovníci. Průměrné tarifní třídy v platové stupnici
A .majI naprosto odlišné proporce než ve skupinách techniků. Hlavním- znakem je nakupení převážné většiny pracovnIků v malém počtu tarifnIch
třId, takže rozdUy vevěkovýchskupinách
jsou
poměrně malé. To zároveň znamená, že perspektivy vývoje platd jsou omezené. V několika případech nedosahují nejvyšších tříd nejvyšší. věkové
skupiny.
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Pracovnici celkcm
Organizace

o věk

I

z toho ženy

při vzděláni
V

I

ÚSO

I

I

ÚSV

I

SO

Platová
Pfíspěvkové

37,6
33,2
35,9

lG
K+KN
Celkem

I

35,6

44,3
39,4
37,4

I

41,7

31,5
29,6
30,3

I

30,6

32,7
28,7
31,8

I

I
I
I

30,8

Pfíspěvkové

34,4
44,4
41,6

lG
K+KN
Celkem

I

36,2

46,3
45,2
45,8

r

45,9

37,8
40,7
34,6

I

36,7

26,2
47,9
46,0

I

48,2
37,3
51,6

I

45,2

I

Pfíspěvkové

37,1
38,1
40,2

K+KN
Celkem

I

38,0

33,1
33,8
35,7

53,3
44,3
46,7

I

47,6

I

33,8

27,8
38,1
32,8

I

I

46,0

I

44,6

stupnice

39,2
41,3
45,0

30,0

I

27,9
27,8
30,9

I

28,1

V

I

29,1
39,0
35,7

I

30,2

Celkem

I

f

41,5

II
I

34,2
36,2
39,1

I

36,0

I

do 34

I

do 44

I

I nad

do 54

Platová
Pfíspěvkové

7,8
7,3
7,5

lG
K+KN
Celkem

I

7,5

5,7
4,6
4,5

I

5,0

7,4
7,3
7,1

I

7,4

8,8

I

Příspěvkové

6,3
9,8
9,3

lG
K+KN
Celkem

I

6,9

4,3
7,0
7,3

I

4,3

7,3
9,2
8,6

I

7,6

8,2

I

I

-

8,5

Platová
Pfíspěvkové
K+KN

9,5
10,3
10,0

7,7
9,2
9,0

Celkem

9,9

8,3

lG

9,1
11,0
9,8

I

d) Soulad mezi dokoněeným
a zařazenfm v tarifnf třfdě

10,7

II

10,4
10,3
10,4
10,3

Ikolnfm

I

9,2

stupnice

7,7
9,8
10,1

7,1
10,0
9,6

I

80

I

Z

26,4
26,4
26,8

32,0

26,4

I

I

1

I

27,4
25,7
29,7
26,8

34,7
42,5
37,5

I

37,4

I

I
I

35,8
31,8
31,0
32,4

30,5
36,4
33,1

35,0
36,6
35,0
35,3

I

31,9

24,5
42,5
36,7

I

24,8

42,1
44,3
32;5

38,5
42,2
44,3

I

39,7

I

41,4

50,0
25,0
30,0

I

36,0

32,0
32,8
32,7

I

32,5

38,7
39,4
42,5

23,9
35,0
28,0

I

27,9

41,3
39,8
40,9

I

40,1

I

I

do 54

I nad 55

40,6

8,5

stupnice

ve věku
do 24

I

5,4
4,4
4,7

6,3
5,8
6,3

I

do 34

I

do 44

6,0

\

4,8

6,7
6,6
6,5

I

6,6

6,8
6,6
7,3

I

6,8

6,3
6,4
7,7

I

5,9
6,8
5,0

6,6

I

6,7
8,9
8,3

I

6,2

TO

7,8
10,4
9,6

I

I

T

8,9
9,7
10,0

8,8

Platová

Celkem

55

stupnice

8,6
8,9
9,2

8,8
8,9
9,7

I

I

z toho ženy

ve věku
do 24

ÚSV

A

43,4
39,8
41,0

41,1

I

32,0
31,1
33,5

Pracovnici celkem
Organizace

I

TO

47,3
48,3
42,2

Platová

lG

42,1

stupnice

45,6
47,3
47,3

27,5

při vzděláni
ÚSO

stupIlice T

44,9
46,0
45,3

Platová

o vllk
Z

5,6
8,7
8,0

I

5,9

4,3
7,0
7,0

I

4,4

7,0
8,6
8,3

I

7,3

6,5
8,8
8,1

I

7,0

I

7,2

I
I

6,5
9,0

6,6

A

10,0
10,3
10,6

11,2
11,0
9,5

9,0
10,0
9,8

7,7
9,2
9,0

9,0
11,0
9,8

9,IJ
10,1
9,9

9,5
9,5
9,5

9,0
9,0
9,0

10,3

10,9

9,4

8,4

9,8

10,0

9,5

9,0

vzděláním

Platov9 předpis OSGI< předpokládá, že absolventi
ro.zn9ch stupňů škol budou obecně vykonávat
činnosti odpovtdajtcí
jejich školnímu vzdělání.
Potom mohou' vysokoškoláci po ukončení zácviku
dosáhnout třídy T 8--T 17, TO 8-TO 16, A 11 až

A 16, absolventi s úpln9m středním odborn9m
vzděláním T 6-T 10, TO 6-TO 10, A 9~A 13,
absolventi s úpln9m středním všeobecným vzdělánim tříd T 5-T 7, TO 5-TO 9, A 7-A 11, pracovníci se středním odborn9m vzděláním T 4-T 8,
TO 4-TO 8, A 5-A 11 a pracovníci se základním
vzdělánhJ;l maximálně tříd T 5, TO ~ a A 7.
Ze srovnání skutečného zařazení s tímto před-
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I
I

Organizace

.

z toho
.!Ieny

Celkem

V
Celkem

DÚG
DÚG
DÚG
KGF

I

Praha
Brno
Bratislava
Bratislava

I

i

i

I

Celkem příspěvkové

4,6
5,2
6,6
6,8

7,7
7,6
7,8
8,7
7,8

I

7,2
7,4
7,2
7,3
7,3
9,7

lG Praha
lG Brno
lG Bratislava
Kartografie Praha
Kartografia Bratislava
KN Praha
Celkem hospodál'ské
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I

7,3
7,5

Celkem

I

6,3

I

9,6
9,8
9,6
9,9

I

5,7
5,8
5,8
5,9
6,1
8,9

I

5,9

I

6,0

9,7

9,7

pokladem vyplývá, že v platové stupnici T' ve vyšších tarifních tl'idách, np.ž odpovídá dokončenému stupni vzdělání, je zařazeno 534, tj. 11,4 0/0
pracovníků a v nižších třídách 481, tj. 10,3 % pracovníku;
81,9 % nízko zařazených
pracovníků
tvoří ženy, z toho 63 % absolventky průmyslové
školy a 32 % střední všeobecně vzdělávací školy.
Z celkového počtu vysokoškoláků, odměňovaných
podle platové stupnice T, je nesprávně nízko zařazeno 2,6 q/o, 14,7 % absolventů průmyslovky a
téměř 1f.I (24,8 % J absolventů SVVŠ. Převážný počet nadhodnocených
pracovníku
(63 % J mázákladní vzdělání, resp. (23 %) c;třp.dní všeobecné.
Šetření mezd nepostihlo skutečnosti,' zda u' nadhodnocených pracovníků bylo formálně vyřeš~no
prominutí vzdělání, a také není známo, jaké činnosti vykonávají.

I

8,8

podle
v
v
v
v

typu

(nejsou ženy)
ženy 6,6 %
ženy 13 %
ženy 8,6 %

I

I

7,1

I

7,0

-

I

6,4

6,1

výše

6,7

I

5,2
5,9

I

6,0
4,9
5,9
6,3

I

4,9
5,0
5,3
5,7
5,8
5,5

5,4

I

4,6

toho
Celkem Z z.!lany

7,1
6,8
7,2
6,7

I

4,1
4,3
4,8
5,1
5-,8
5,5

I

4,9

základní

stupnici

7,0

6,8
5,0
6,1
5,5

I

5,4

5,8
5,0
6,0
7,1
5,8
9,0

4,5
4,1
4,8
5,0
5,1

6,0

4,6

6,5

4,8

platóvé

-

tl'ídy

T

100,0 % žen
35,0 % žen
42,1 % žen

b) v platové

podle

80
5,2
6,3
6,6

6,2

aj v platové

TO 7
TO 8

ÚSV
z toho
.!Ieny

Celkem

6,0
6,2
5,2
5,4
7,2
7,0

6,9

T4
T6
T7

z toho
.!Ieny

5,8
6,7
6,5
7,3

póc:Ile

organizací

n. p. Kartografie
Kartograf. a geodet. fondu
n. p. Inženýrská geodézie
oblastních ústavech geodézie

I

6,6
7,0
7,0
6,4
8,1
7,0

8,8

Z vyplácených mezd představuje
částka používaná na měsíční funkční příplatky asi 2,1 %.
při

I

8,2
9,2
9,1
8,4
8;9
9,5

I

I

ÚSO
Celkem

6,7
7,1
7,3
8,2

8,8

Pro řídící funkce ve výrobě používá platový předpis ÚSGK systému funkčních příplatků, kterými
se umožňuje jednak ocenit přiměí'eně I nižší řídící stupně, a respektovat sezónnost prací. Funkční příplatky byly použity u 1332 pracovník li, tj.
u 15 % pruměrného evidenčního stavu. V platové
stupnici T je využití funkčních příplatku u 1226
pracovníků, tj. u 26,2 % všech Pracovníků v této
stupnicI.

Podíl žen z celkového počtu v procentech
používání měsíčních funkčních příplatků je

I

9,6
8,5
8,7
8,5

9,7
9,9
9,9
9,1
10,1
10,1
9,8

z toho
.lieny

Vzdělání

TB
T9

T 10

stupnici

12,3 % žen
8,0 % žen
4,8 % žen

TO

50,0 % žen
26,7 % žen
druhu

funkčního

příplatku

u funkce TI 53-odpovědný geodet z celkového
počtu 35 je pouze jediná žena;
ve funkci I-54 a II-30-provozní
inženýr je
z celkového počtu 5R pracovníků 6 žen;
.
ve funkci
1-55-vedoucí provozu
(výrobního
hospodářského střediska J je z celkového počtu
34 pracovníků jedna žena;
ve funkci I"56-vedoucí oddHu je z celkového
počtu 132 pracovníků 12 žen;
ve funkcI 1-57-vedoucí čety je z celkového počtu 512 pracovníků 69 žen, tj. 13,4 %;
ve funkcI 1-58-vedoucí směny, je z celkového
počtu 6 pracovníků 50 % žen;
ve funkci II-27-hlavní geodet,
II-28-vedoucí
geodetické
inspekce,
U-29-vedoucí
střediska
geodézie není z celkového počtu 118 pracovníků žádná žena;
.
ve funkci II-31-samostatný inspektor je ze 17
pracovníků jedna žena;
ve funkci II-32-vedoucí rajónu je z celkového
počtu 316 pracovníků 20 žen;
ve funkcI II-33-vedoucÍ skupiny EN je z celkového počtu 106 pracovníků 29 žen.

Jak vyplývá z podrobnějšího -šetření, převážná
část žen je zařazena v nízkých skupinách příplatků. Vyšší skupinu příplatků pobírá u funkce 1I-32
jediná žena.

1968/323

Pospíšil, V.: Některé poznatky o struktuře pracovníků
u orgánech a organisacích OSGK

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 14/58, lIislo 12/1988

314

Čestné odznaky Nejlepii pracovnik pracovnikům resortu Ú SGK
Zařazenl v platové stupnici T je ovlivněno skutečnosti, že od třldy 11 výše jsou zařazeni pouze
pracovnlci v Ndících funkcích podnikll, závodil a
ústavll, zatímco platové ohodnocení pracovnlkll,
jejichž činnost je bezprostředně
spjata s výrobou,
řešl se formou funkčnlch příplatku. Z toho plyne,
že 58,9 % pracovnlkll s vysokoškolským
vzdělánlm odměňovaných podle této platové stupnice,
je ~ařaze-ňo v desáté tarifní třldě. V jedenácté
a vyššlch třldách jsou u oblastnlch ústavll geodézie a Kartografického
a geodetického
fondu
zařazeni pouze ředitelé, jejich náměstci a technologové. U hospodářských organizací jsou tyto vyšší třídy více využity pro některé vedoucí podnikových .útvaru. Ze 123 pracovníkll ve třldách 11
až 16 je pouze 6 žen. Zařazení pracovníkll s úplným středním odborným vzděláním je v prfiměru
o 2,7 tarifní třídy nižší než u vysokoškolákll
(s ohledem na použití funkčních příplatkfi, které
vlce ovlivňují skupinu s vysokoškolským vzděláním), u žen činí tento rozdíl 2,6 tarifní třídy.
Zařazení pracovnlkll s úplným střednlm všeobecným vzdělánlm v jednom přlpadě je vyššl než zařazení pracovnlkll s úplným středním odborným
vzdělánlm, což zřejmě není správné. Právě tak
převyšuje prfiměrná tarifnl třlda pracovníkll se
základnlm vzdělánlm v některých případech nejen prl1měrnou třídu:absolventll
svvS, ale iprllmyslové školy. Určitým vysvětlením zde muže být,
že se podstatně lišl jejich věkové složení; v případě ÚSO vzdělání je 78 % pracovníkll ve věku
do 34 let a u základnlho vzdělání je 43,1 % pracovnlkll starších 55 let. Odchylné hodnoty u Kartografického nakladatelství
jsou zpllsobeny odlišnou problematikou
jeho činnosti a nepoužívánlm
systému funkčních pNplatkll.

Při příležitosti
50. výročí vzniku samostatného
Československa byl na návrhy orgánll a organizací
resortu Ústřední správy geodézie a kartografie a
příslušných podnikových výborll ROH udělen 32
pracovníkum čestný odznak "Nejlepší pracovník".
Čestný odznak byl slavnostně předán předsedou
ÚSGK soudruhem Ing. Jaroslavem PrUšou, náměstkem předsedy ÚSGK soudruhem Ing. Ferdinandem
Radouchem a předsedou ústředního výboru Odbo- ,
rového svazu pracovníků státních orgánů Jaroslavem Hrdličkou na celostátní konferenci nejlepších
pracovníkll v Praze dnA 23. října 1968 těmto pracovníkllm:

J07efu Bel á č í k o v i, Kartografické
nakladatelství, pobočka Bratislava,
Ing. Václavu Bor ů v k o v i, InžAnýrská geodézie,
n. p., Praha,.
Františku Brt v o v i, Kartografie, n. p., Praha,
Ing. Františku Č e r n í k o v i, Inženýrská geodézie,
n. p., Brno,
Margitě Č i ž már o v é, Kartografia, n. p., Bratislava,
Ivanu F ech t e r o v i, Kartografia, n. p., Bratislava,
Ing. Věře H a v I í k o v é, Oblastní ústav geodézie,
Praha,
Ing. Jozefu H a z u r h Q v i, Oblastní ústav geodézie, Bratislava,
Marii Her š t o v é, Oblastní ústav geodézic, Praha,
Ing. Věře H li r ing o v é, Inženýrská geodézie, n.
p., Brno,
Vladimíru J i ř i n o v i, Inženýrská geodézie, n. p.,
Praha,
Ing. Ladislavu K m e n t o v i, Inženýrská geodézie,
n. p., Brno,
Rozbor odměňování
v orgánech a organizacích
Ing. Antonínu K o 1 á č n é m u, Výzkumný ústav
ÚSGK, s jehož poznatky jste byli stručně seznágeodetický, topografický ti kartografický, Praha,
meni, ukazuje na některé pozitivní i negativní
Ing. Jaroslavu
K rud e n c o v i, Oblastní ústav
rysy současné situace v odměňování:
geodézie, Brno,
1. ženy jsou v prfiměru zařazeny v nižších tarifIng. Olze M o š k o v é, Kartografický a geodetický
ních třídách, i když je třeba vzít v úvahu, že
fond, Bratislava,
jsou mladší než muži;
Anděle Něm c o v é, Kartografie, n. p., Praha,
2. v řadě případll se nevyužívá kvalifikace získaIng. Jaroslavu P r fi š o v i, Ústřednl správa geodéné školním vzděláním a na druhé straně je
zie a kartografie, Praha,
.
- značný počet pracovníkll se základním vzděláVladimíru
R a m a z e t t e r o v i, Oblastní
ústav
ním zařazen ve vyšších tarifních třídách;
geodézie, Bratislava,
3. ve mzdové politice jednotlivých orgánll a orIng. Milanu S i š k o v i, Inženýrská geodézie, n. p.,
ganizací se projevuje odchylný přístup k praPraha,
_
covníkllm se stejným stupněm školního vzděFrantišku Š mí do v i, Inženýrská geodézie, n. p.;
lání;
Praha,
4. v některých případech jsou pravděpodobně poIng. Miroslavu Tká č o v i, Olastní ústav geodézie,
žadavky na vzdělání stanoveny příliš vysoko,
Brno,
protože takové pracovní činnosti a funkce zřejIng. Augustinu
T r e b a t i c k é m u, Inženýrská
mě úspěšně vykonávají i pracovníci s nižším
geodézie, n. p.; Bratislava,
než předpokládaným
vzděláním.
.
Ladislavu Tu r k o v i, Inženýrská geodézie, n. p.,
Od data šetření uplynulo již několik měsícu,
Bratislava,
ve kterých došlo ve všech orgánech a organizaJiřímu
U Iry c h o v i, Inženýrská geodézie, n. p.,
cích k mnohým platovým
úpravám.
Zejména
Praha,
v oblastnlch ústavech geodézie se zřejmě situace
Ing. Stanislavu V i a clo v s k é m u, Oblastnl ústav
podstp.tně změnila. Přesto však považujeme uvegeodézie, Brno,
řejnění této informace za prospěšné.
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Ing. Zdeňku W i e dne r o v i, Kartografir:ký
detický fond, Bratislava,

a geo-

Ing. Karlu Zde ň k o v i, Ústřední
a kartografie, Praha,

správa geodézie

Pavlu Z hor
Bratislava,

geodézie,

Ing. Karlu
Praha,
Ostatním

e lov i, Inženýrská
Ž i ž k o v i,

nepřítomným

Oblastní
nejlepším

ústav

n. p.,

geodézie,

pracovníkii.m

Ing. Oagmar K o v á č o v é, Oblastní
zie, Bratislava,

ústav geodé-

Heleně K o mor o v é, Oblastní
Bratislava,
Václavu Š ten c o v i, Oblastní
Praha

ob~or
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ústav

geodézie,

ústav

geodézie,

byly z pověření předsedy Ústřední správy geodézie
a kartografie
předány čestné odznaky "Nejlepší
pracovnik resortu" prostřednictvím
příslušných ředitelii. ústavO.
Ústřední správa geodézie a kartografie přeje
všem vyhodnoceným nejlepším pracovnikům mnoho
zdaru a dalších úspěr:hi't jak v prár:i, tak i v osob'
ním životě.

ln,. Karel Letocha,
Stl'edlsko ,eodězle, ProstiJov

K některým otázkám
evidence vlastnickych vztah6
k nemovitostem

V poslední době se v odborném tisku objevilo několik článki't o evidenci nemovitostí (EN], o jejím
významu, problémech nebo perspektivě. Je třeba
hned na počátku připomenout, že k podstatným
problémům dochází teprve tehdy, kdy EN byla
spojena s evidencí vlastnických vztahů, tj .. od vydání zákona o EN č. 22/1964 Sb. Do této doby, kdy
se jednalo o evidenci užívání a periodickou suma·
rizaci úhrnných údajfi. kultur a skupin. uživatelů
(sektorů), zásadní potíže se nevyskytovaly.
Jinak je tomu u evidence vlastnických vztahů,
kdy dochází k součinnosti s řadou orgánů a organizací, především však se státním notářstvím. Při
této změně je třeba si uvědomit, že po vydání zmíněného zákona došlo k zastavení zápisů do pozemkových (a železničních)
kniha
Jejich postupnému nahrazování
evidencí nemovitostí u středisek geodézie. Už sama skutečnost, kdy se ujednoho orgánu nahrazuje základní elaborát, budovaný od osmdesátých let minulého století, přesným
a po právní stránce podrobně propracovaným postupem a ukládá se mu spolupráce na založení
elaborátu nového, vedeného u jiného orgánu, už
tato skutečnost může způsobit napjatou situaci a
být zdrojem nedůvěry k výsledkům.
Skoro po 5 letech trvání platnosti zákona o EN
a po výskytu námitek z různých stran, vzniká
utázka, zda zvolený postup byl jediným východiskem a zda představuje optimální řešení. U vlastnického práva k nemovitosti je třeba rozlišovat 3
základní stránky: právní objekt, práVI}í subjekt a
právní titul. Ne náhodou byla informace o 9bjektu
v každé vložce pozemkové knihy uvedena včele

(tj. na listě A ~ statkové podstaty), 'a to nikoli
např. slovním popisem, ktp.rý ať by byl jakkoli
podrobný, nenahradil by grafické zobrazení; nemovitost byla označena jednodušeji a výstižněji
znakem, totožným s označením nemovitosti v katastrální. mapě, tj. parcelním číslem.
Všimněme si, že zde bylo použito technickéhO
díla, původně založeného pro jiný účp.I (daňový J,
jako prostředku k založení a vedení pozemkových
knih. Z tohoto opatření vyplynulo, že mapa po'
zemkové knihy' (jako otisk mapy katastrální)
se
stala podstatnou,
integrující součástí pozemkové
knihy. Bez této mapy by pozemková kniha nemohla svoji funkci plnit, neboť by nebylo jasné, o čem.
se v listinách jedná. Námitka, že nemovitost existuje sama o sobě, a že může být předmětem jednání hez jejího zobrazení, je správná jen potud,
pokud by bylo možné jednat o každé nemovitosti
na místě samém. Dále by nebyl znám rozsah nemovitosti, na kterém např. při koupi závisí cena
a vznikla. by celá řada potíží, ktp,ré by vyúst1ly
v nepřehledný stav.
V další části tohoto článku budp. jednáno
o konstitutivním významu Zápisů o nemovitostech.
Proto je zde třeba uvést, že zápisy do pozemkové
kníhy měly význam právo tvořír:í (konsUtutivní),
jak vyplývalo ze zásady vkládání, tzn., že knihovní práva se nabývala, převáděla, omezovala nebo
zrušovala jedině a teprve zápismTI do pozemkové
knihy. Naproti tomu mapa pozemkové knihy, í když
byla její íntegrující součástí, konstitutivní význam
pro skutečnou výměru nebo rozsah nebo pQ.1ohu
parcel neměla. K tomuto zásadnín'u
stanovisku
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(rozhod. nejvyššího soudu z 21. XI. 1922, R I 1217/
/22, Sb. 2022J se dospělo po dlouholetém vývoji,
během něhož byly zastávány i odchylné názory.
Vedle hledisek právních měla na toto rozhodnutí
jistě vliv i technická kvalita katastrálních
map
v měř. 1: 2880, které ještě V r. 1948 v historických
zemích byly používány na 95 % plochy. Připomeřlme při tom i jiný původní účel, sledovaný při jejich vyhotovení, i když pak v kat. zákoně č. 177/
/1927 Sb. v § 3 mimo jiné byl uveden účel zajištění držby".
"
V důvodové zprávě k zákonu o EN jsou uvedeny podrobně okolnosti, které měly za následek
přerušení souladu pozemkového katastru se skutečností a pozemkovou knihou, dále důvody, které
vedly v r. 1956 k zakládání evidence faktického
užívání \ pozemků, kdy mapy pořízené jako otisky
map katastrálních se postupně uváděly do souladu
se skutečností, která se na území republiky od
r. 1.945 podstatně změnila na ploše větší než 6 mil.
hektarů. Vydáním zákona o EN v r. 1964 dochází
k další normalizaci v evidenci nemovitostí. Poněvadž vycházela z dané skutečnosti, musely se hledat nové cesty, odlišné od tradičních postupů vedení pozemkové knihy a pozemkového katastru.

bylo zaručeno, že nový stav, vzešlý z jednání, odpovídá pozemkové mapě. Otázka by vyžadovala
hlubší rozbor než je možné v tomto článku, např.
zda by nebylo výhodnější vyhotovit srovnání stavu
pozemkové knihy se stavem EN v jednom komplexním dokladu, včetně s výměrami vyhotoveném
najednou pro celou obec, a to z důvodfl časové
úspory, spolehlivosti a vyčp.rpávající úplnosti, kterou zaručí plošný uzávěr obou stavfl.
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Nejpodstatnějšími
změnami byly: a) převedení
evidence ná orgány geodézie, b) pC'užití dosavadních map i pro evidenci vztahů vlastnických, cJ
zavedení dvojího postupu, tj. evidence zjednodušenou formou a do všech podrobností. První změna
vyplývala logicky z toho, že střediska geodézie
měla větší množství informací o nemovitostech,
než bylo obsaženo v pozemkové knize, měla k dispozici mapové podklady a odborníky pro jejich
údržbu, přičemž pracovníci středisek mohli spíš
v nezbytně nutném rozsahu ovládnout právní stránku věci, než by tomu mohlo být naopak, což je
rozhodující při komplexním
zakládání
evidence
pl~ávnťch vztahfi.
Proti námitce o převzetí map, zobrazujících
užívání pozemkU pro evidenci vlastnických vztahů
je třeba připomenout, že tento rozdíl není rozhodně tak velký, jako tomu bylo při převzetí katastrální mapy (jejího otisku) pro zakládání pozemkových knih. Zbývají námitky proti třetí změně,
že byla totiž zavedením dvou forem porušena jednotnost evidence. To však vyplynulo ze skutečnos ti,' že hranice pozemkfl sloučených do honfl
v přírodě neexistují 11 tomuto stavu musí odpovídat i mapa EN, u které nakonec musíme zachovat
základní podmínku mapového díla, tj. soulad se
skutečností.
Některým pracovníkům u nové EN chybí konstitutivní význam zápisfl do EN, jako tomu byl()
u 'pozemkové knihy. V nové evidenci jP. však zásada vkládání, ze ktp.ré konstitutivní význalll zápisů.
v pozemkové knize vyplýval, nahrazena zásadou
registrace některých druhů smluv o nemovitostech
u státního notářství podle ustanovení § 134 občanského zákona č. 40/1964 Sb. Ten v tomto směru
vycházel z jiných společenských
poměrfl a jiné
organizace ve vedení EN, než tomu byl u knihovního zákona v r. 1872.
Není možno tvrdit, že přijetí uvedených změn
s sebou nepřináší četné potíže. Alp. na druhé straně by bylo možno doložit, že tradiční postup vedení pozemkové knihy a katastru by narazil na
přp.kážky větší, ne-li nepřekonatelné. Jednou z dosti podstatných
potíží je·· zavedení identifikace,
která předchází každému právnímu jp.dnání, aby

Jinou potíží je nejasnost v rozlišení souboru
pozemků evidovaných zjednodušenou
formou od
pozemkfl vedených do všech podrobností. V § 7
odst. 3 vyhlášky o EN č. 23/64 Sb. je uveden jako
rozlišovací znak užívání socialistickou
organizací
nebo náhradní užívání, v důvodové zprávě se uvádí
jako doplňující
vysvětlení
situování
pozemků
v místní trati. Možno doložit případy, kdy dochází
k rozporu, např. při užívání zahrad v mistní trati
jako záhumenků. Musíme také připustit, že operát
EN není jediným a uzavřeným operátem o nemovitostech, že jeho doplňující částí bude operát katastrální, scelovací apod. Tak tomu bude ve všech
případech, kdy se bude jednat o převod celých
nebo části pozemků na čs. stát v místech vedených Zjednodušenou formou.
Daleko největší překážka se vyskytla v problémech uvedených v článku "Současná situace
v základní evidenci právních vztahů o nemovitostech" v Geodetickém a kartografickém
obzoru
č. 8/68. Řešení těchto otázek je nevyhnutelné, nemá-li celostátní úkol založení evidence zůstat jen
.rozběhem k tomuto cíli. Můžeme však tvrdit, že
tato složitá problematika,
ktp.rá vYžadujp. novou
právní úpravu, je nepom,ěrně snadněji řešitelná
nyní, po vydání zákona a vyhlášky o EN, než by
tomu bylo před tím. Tímto zákonem bylo zrušeno
84 právních norem (počínaje cís. nařízením č. 67/
/1851 ř. z.J, z nichž většina r..8odpovídala současné
době a těžko by dodržela na ně nová právní úprava návaznost.
Závěrem možno říci, že vedení evidp.nce nemovitostí v dosavadních
pozemkových
knihách,
spočívající na zákoně z 1'.1872, neodpovídalo dnešním poměrflm. Zákon a vyhláška o EN, které jsou
v plné shodě s občanským a hospodářským zákoníkem, přinesl správné řešení, které dává možnost
překonat všechny překážky, které se nahromadily
po r. 1945, nebo zůstaly nevyřešené z dob dřívějších (na SlovenskuJ. vývoj také. zdůraznil technickou stránku evidence, postavil do rovnováhy
mapovou a právní složku, přinesl nové organizační usp.ořádání, které je schopné vyřešit všechny
problémy, bude-li se postupovat s rozvahou a bez
překotn()sti, která doprovázela zakládání EN v letech 1957--1960.

CtenáMlT.., autortlm a spolupracovníktlm našeho časopisu d~kujeme za spolupráci v letošním roce. Současně jim přejeme pracovní
úspěchy, mír, pohodu a spokojenost v nastávajícím roce 1969.
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Ing. Václav Štefl,
Geoindustra, n. p., Praha,
závod Jihlava

Zajištění podzemí historických ěásti
měst. Důlně měřické práce

V posledních několika létech došlo k havarijním
stavům budov, případně celých bloků budov, v mnoha
našich městech. Jsou to např. města Klatovy, Vysoké
Mýto, JiWava, kde došlo k zřícení několika budov,
Domažlice měly poklesy půdy v prostoru náměstí.
Podobná situace je i u dalších měst, a to Znojma,
Stříbra, Havl. Brodu, Litoměřio, Telče, K. Hory,
Brna, kde se v součásné době provádí sanační práce.
Příčin poklesů základové půdy je mnoho a u jednotlivých měst jsou si podobny. Jedna z Wavních tkví
v samotném složení základové půdy. Téměř u všech
uvedených měst jsou rozsáWé podzemní prostory
(katakomby) se spletí chodeb mnohdy až se čtyřmi
suterény. Nižší suterény, počínaje druhým, nebyly ve
většině případů od svého vzniku udržovány, a u mnoha
chodeb jsou závaly, které je nutno při sanačních pracích odstranit a chodby vyčistit. Základová půda
má malou únosnost (V. Mýto - Winitá spraš) a vlivem
těžké nákladní dopravy a velmi častého narušování
povrchu vozovek a chodníků inženýrskými sítěmi
v samotném centru měst nastaly poklesy půdy,
kreré porušily stabilitu budov, mnohdy historicky
vzácných, např. renesanční radnice ve Vysokém
Mýtě, rotunda ve Znojmě a pod.
.
2. Mapové podklady

základě uvedeného předpisu se rozlišují měřické meto·
dy podle požadavků přesnosti a hospodárnosti: a)
velmi přesné, b) přesné, c) technické, d) hrubé.
Pro měření podzemních prostor při sanačních
prltcích přichází v úvahu polygonizace přesná a polygonizace technická.
3.1. Polohopisné

měření

měření přesné

Při měření je třeba dodržet tyto zásady: .
a) nezávislé měření vrcholového úWu a délek
s kontrolou vylučující hrubé chyby,
b) měření volného a vetknutého polygonového
pořadu je nutno provést nejméně dvakrát ne·
závisle,
c) nepřetržitě zaměřit pořad, při nutném přeruše·
ni je třeba končit a navazovat na straně co
nejdelší a při navazováni opakovat měření
úWu v místě navázáni.
Vodorovné úhly měříme theodolitem s přímým
odečtením 2cc/1" v řadách a skupinách tak, že na
každém stanovisku se zaměří nejméně dvě skupiny.
Výhodný je i způsob měření vodorovných ÚWŮnáso·
benim. Dovolená úWová odchylka ve směru poslední
měřené strany je

Mapové podklady můžeme rozdělit do několika etap
projekčního stupně připravenosti.
Předběžný projekt,
pro který se využije
povrchová technická mapa v měř. I : 500nebo I : 1000,
do níž se pro investiční úkol orientačně zobrazí
podzemí.
Podrobný

projekt,

který žádá mapový pod.

klad
a) v měř. I : 200, v němž je zobrazena souvislost
povrchu s podzemím za účelem prorážek jednotlivých
prostor a chodeb a spojení povrchu s podzemím sítL
šachtic pro provozní práce;
.
b) situační a výškové zaměření podzemních
prostor v měřítku I : 50 nebo I : 100, jež po vyprojektování má funkci stavebního prováděcího výkresu.
Souřadnicová a výšková soustava pro zobrazení
podzemí je shodná se zobrazením povrchové tech.
nické mapy.
3. Měřické práce

Měřické práce pro vypracování mapových podkladf!
mají charakter důlního měření a provádějí se podle
důlně měřického předpisu ÚBÚ z 5. 7. 1962. Na

Délky měříme mezi centračními značkami, které
se zasazují do třínožky nebo přímo mezi theodolitem
a signálem. Každá délka polygonové strany musí být
měřena minimálně dvakrát a rozdíl dvou naměřených
hodnot délky při jedné poloze pásma nemá překročit
odchylku

~= ±0,5V8
Délky měřené pásmem jé třeba opravit o systematické
chyby z komparace, z pronesení pásma atd.
Při opakovaném měřeni po stejných bodech je nejvyšší dovolená odchylka

kde" L-je délka polygonového pořadu v metrech,
R • součty čtverců přímých vzdáleností jednotlivých
bodů polyg. pořadu od koncového bodu pořadu.
Aby byla zaručena uvedená přesnost, musí se pro
měřeni ÚWf!použít vteřinový theodolit, který musí
mít soupravy pro dostřeďování jak theodolitu, tak
i záměrného terče.
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Důlní polygonový pořad technické přesnosti není
potřeba dvakrát nezávisle zaměřit v případě, že jde
a) o uzavřené polygonové pořady,
b) vetknuté polygonové pořady,
c) chodby, jejichž délka nepřesáhne 500 m od
posledního dvakrát nezávisle měřeného bodu.
V těchto případech nesmí se jedenkrát měřený
polygonový pořad použít pro vytyčení směru
jiného důlního díla.

V.: Zalm~ní

podzemí historických částí m~st.
Da.ln~ m~řické práce

polygonizacijsme nuceni volit velmikrátké polygonové
strany a vyskytnou se i strany o délce na hranici
zaostření dalekohledu, tj. 1,5 m. Úhlová měření za
těchto podmínek budou hlavně znehodnocovat chyby
z nesprávného dostředění theodolitu a signálu a
u strmých záměr chyba zaviněná nesvislou polohou
hlavní osy stroje. Aby uvedené chyby byly minimální,
je nutno při měření pečlivě provádět horizontaci
a celitraci stroje i signálu.
O chybách z nesprávného dostředění stroje a signálu se zmíníme podrobněji:
a) Chyba z nesprávného dostředění teodolitu

Vodorovné úhly při technické polygonizaci
stačí měřit theodolitem s přímým odečtením 1°(30")
v obou polohách dalekohledu s uzávěrem na počáteční
směr. Pro měření je také dovoleno použít závěsného
kompasu. Dovolená úhlová odchylka ve směn!
poslední měřené strany je

kde n je počet všech zaměřených vrcholů.
Pro měření délek platí zásady uvedené v přesné
polygonizaci:
.
8

= ± O,sV;

Z obr. 1 se dá určit závislost obou úhlů
O)

(v mm).

Měřené délky nutno opravit jen o hodnoty systema.
tických chyb z napínání a prohýbání pásma:

L!O)

=

= 0)'

0)'

-bA

-

O)

=

O)

a

0)':

-bB
bA

+ bB ,

potom pro střední chybu platí
m =
'"

±

VL!O)L!O)

n
Sta bilizaci bodového pole v podzemí provádí.
me značkami do stropu, do počvy, výdřevy, stojek přičemž n je počet poloh lineární výstřednosti:
a ve zvláštních případech je možno značky umístit
2n
v bocích chodby. V poslední době byla vypracována
n= d-r •
stabilizace lepením značek, tzv. rychlocementl;l.Cí
přímo na horninu, podle patentu Ústavu pro výzkum Výpočtem hodnot bAbB a n dostaneme rovnice střední
rud v Praze. V našem případě je nutno provádět sta· chyby
bilizaci polygonových bodů do počvy, protože profil
et
chodby se betonuje.
m",= ± SA,SBV:2 V~+~-2SASBCOSo).
Je patrno, že chyba m", úhlu, změřeného nesprávně
dostředěným theodolitem, je přímo úměrná velikosti
lineární výstřednosti et> nepřímo úměrná délkám
stran SA, SB a závisí také na úhlu 0).
Maximální chyba se vyskytne v př'ípadě, že
excentricita et má směr přibližně kolmý na ramena
měřeného přímého úhlu:
m",

II

max

=

±"(l+l)
e et SA

-S;;'

b) Chyba z nesprávného dostředění signálu
(obr. 2)

Měřické práce v podzemí, přestože se od prací na
povrchu v zásadě neliší, mají některé specifickévlast·
nosti, jež ovlivňují výslednou přesnost měření. Při
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měřením vzdáleností, a také se změří všechny obvodo.
vé kóty mezi jednotlivými podrobnými body i uhlopříčky prostor.

Střední hodnota chyby je dána výrazem
m"R

Geodetický a kartografický
rofnfk 14/58, ffslo 12/1988
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3.2. Výšková měření
Nadmořské výšky polygonovýchbodů jsou navázány
na body nivelační sítě. V mapových podkladech je
třeba uvést výškové údaje přízemí a jednotlivých
suterénů. Většinou stačí zaměřit výškově všechny
polygonové body. Pro výšková měření přicházejí
v úvahu dvě metody:

2n

n=-.
n

a) geometrická nivelace,
b) trigonometrické měření výšek.
rnllB =

úhrnná chyba

mO)

m",

±

I

eB
SB .

Protože polygonisace vede často po strmých schodiš.
tích, bude výhodnější použít metody trigonometrického
měření výšek.

V2" ;

bude

= ± Vm2~A + m2~B·

S rostoucími délkami záměr ubývá chyby z výstřednosti signálu.
c) Společný vliv z nahodilých chyb z nesprávného
dostředění t6odolitu a cílů
Označíme-li úhrnnou chybu MD)' mfižeme ji vyjádřit jako součet obou chyb z dostředění theodolitu
a signálů:
M

I}
O)

"VI

= ± e·e

~ +

I

Sil

I
+ SASB

Podle tohoto vzorce jsou uvedeny střední chyby v násl.
tab.

Excentricita

SA = SB

M~

MCC

'"

1 mm

2m
4m
8m

2'59,4"
1'28,7"
45,4"

5c538cc
2c737cc
1040Qcc

2mm

2m
4m
8m

5'58,9"
2'57,4"
1'30,8"

1I°077°c
50475°c
2080100

V situačním plánu se zobrazí půdorysy všech
prostor, chodeb s výklenky, pilíře a opěrné pásy zdiva.
Dále se vyznačí schodiště s průměrnou šířkou a výškou schodů, jímky, průduchy, světliky apod. Uliční
světliky se značí i na příčném profilu s hloubkou
základového zdiva. Jelikož na stěny a klenby se při
flanacích klade vrstva betonu, zobrazí se v situaci
elektrické vedení, vypínače, zásuvky. a osvětlovací
tělesa. Rovněž všechna potrubí, tj. vodovodní, plynové a odpadní s uvedením průměru. Do situace se také
vyznačí druh počvy (beton, hlína apod.) a na příčných
profilech druh zdiva. Aby situační měření bylo hospodárné, zaměří se podrobné ,body polárně s přímým

_
I "II/~,-b,
----#. .III/vi"
........ III."~~,.'II

Svislé úhly měříme pro zjištění velikosti vodorovného průmětu šikmé délky strany polygonového
pořadu a pro zjištění výškového rozdílu. Měří se
v obou polohách dalekohledu s vyloučením indexové
chyby. Nejvyšší dovolená odchylka pro měření tam
a zpět se záměrou s menším úklonem než 40° je
D

= ± 40VL

kde L je délka pořadu v km.
3.3. Profily
Určují se tyto profily:
a) příčné - pro. výpoěet kubatury betonu,
b) podélné - provádí se většinou nad schodištěm
mezi suterény.
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Zděné chodby a sklepni prostory mají klenby
deformované; když byly raženy v hornině, mají stěny
i klenutí nepravidelné. Z uvedených důvodů pro
přesnější vystiženi profilů chodeb se provádějí příčné
profily fotograficky (obr. 3). Profiloměrem se nejprve
osvětlí profil chodby. Zdrojem osvětleni je žárovička

s baterii. Na profil zaostříme objektiv fotoaparátu
stiskneme spoušť, jež otevře závěrku při nastavení
expoziční doby B. Na profiloměru je elektronkový
blesk, kterým na znamení provedeme vlastní expozici
a pustíme závěrku. Pro fotografování můžeme použít
jakéhokoliv aparátu. Výhodný je fotografický přístroj
na kinofilm se širokoúWým objektivem Flektogon
4,0/20 apod.
Při fotografováni je nutné, aby vyznačený profil
na stěnách byl svislý. Zatím účelem je profiloměr
opatřen krabicovou libelou a záměrným průzorem pro
orientaci na přímku. Pro překresleni profilu z filmů do
měřítka slouží čtyři vlícovací body, jež jsou umístěny
á

Zališt~nt

podzemí

historických
t"ástt
Důlně měřtcké

na konci tyčí uhlopříčně na profiloměru. Tyče můžeme
vysunout podle šířky chodby. Fotografické metody
nelze použít u strmých chodeb a při profilech na
schodišti.
Pro vypracování mapových podkladů na zajištění
podzemí historických
částí měst
provedli jsme
uvedeným způsobem měřické práce na lokalitách
Klatovy (obr. 4), Vys. Mýto, Havl. Brod, Litoměřice,
Stříbro a Hostinné.

Vlastní sanační práce na zajištění podzemí se provádějí
podle stavebního výkresu, který se vyprojektuje do
situačního plánu s výškovými kótami suterénů.
Konečná fáze prací je vybetonování všech chodeb
(obr. 5) a prostor, počínaje druhým suterénem. Moc·
nost souvislé betonové vrstvy závisí na složení
a únosnosti základové půdy, stavu zdiva nebo horniny
a pohybuje se v mezích 30 až 40 cm. Pro beton se
používá železoportlandský cement o pevnosti v tlaku
300 kg/cm2•
Do nedávna se zajištění havarijních stavů objekttl
provádělo nekomplexně v úzké souvislosti s adaptací
budovy. Komplexní řešení nastává po roce 1966
a prvními městy jsou Jihlava a Znojmo. Práce na
zajištění podzemí historických jader měst si vyžadují
velké finanční náklady a mohou být doceněny teprve
budoucími generacemi, jimž se tak zachovají vzácné
historické památky, u kterých již povrchové zabezpe.
čeni a úpravy nepostačovaly.
Lektoroval:

Sledováni sedáni objektů
s jefábovou drahou

Ing. Miloslav Jiřinec, SÚPPOP,

Inženýrské

Mostové jeřábové dráhy jsou stálým zařízením
většiny prfimyslových objektll. Je to zařízení dfiležité pro montáž i provoz. Pro prostorové umístění kolejí jeřábové dráhy jsou stanoveny malé dopustné odchylky, které nesmí být překročeny při
montáži, ani později při provozu jeřábu.
Překročení odchylek při montáži a jejich zvětšování při provozu jeřábu vede k jeho havárii a
vyřazení z provozu. Oprava jeřábových drah je nákladná. Podstatnou část nákladů tvoři úhrada za
náhradní zařízení (např. autojeřáby) během opravy jeřábové dráhy. Jednou z hlavních příčin častých havárii u nových drah je nestejnoměrné sedáni základů sloupfi jeřábové dráhy. Je s podivem,
že se této okolnosti věnuje se strany projektanta
i investora tak málo pozornosti.
Jako příklad je možno uvést mostovou jeřábovou
dráhu jedné haly úpravny vody prfimyslového závodu. Ocelové konsoly, přivařené na ocelové· desky železobetonových sloupll, nesou ocelové jednostěnné nosníky, k nImž byly přivařeny koleje.
Pro osazenI konsol byl na ocelové desky sloupfi vy-

m~st.
práce

Praha

Ing. dr. Václav Staněk
a průmyslové stavby,
Praha

tyčen v lednu 1965 plánovaný horizont, a po jejich
přIvaření byly jejIch výšky zkontrolovány přesnou nivelací v únoru 1965. Vytyčp.ny byly též plánované
osy koleji jeřábové dráhy. Po delší přestávce osadila jedna montážní organtzacp. ocelové nosniky
a po další přestávce jiná montážní organizace přivařila v dubnu 1967 koleje. Při koatrole se ukáza-
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-Stan{jk, V.: Sledováni sedánl objektl2 s jel'ábovou
drahou

I
i'lada B
Relativní výšky ocelových konsol
měřeno v únoru 1965
měřeno v lednu 1968
Výška kolejí jeřábové dráhy, měřeno
v dubnu 1967
Sedání sloupů
i'lada A
Relativní výšky ocelových konsol
měřeno v únoru 1965
měřeno v lednu 1968
Výška kolejí jeřábové dráhy
měřeno v dubnu 1967
Sedání sloupú
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Sloup č.

I

1

2

I

I

li

4

I

I

5

I

6

7

t

I

8

9

4

8
13

6
7

10
15

7
9

O
O

2
2

2
2

2
5

16

14
5

11
1

15
5

9
2

O
O

3
O

2
O

3
3

-

,
13
34

7
30

9
28

8
28

-

10

12
31

12
29

11
28

13
25

30
21

24
23

24
19

24
20

-

21

21
19

18
17

18
17

22
12

Rozpětí jeřábové dráhy je 10,9, šířka polí 6.0 m, celková délka cca 50 m.
Odchylky (v mm) jsou vztaženy k nejvyššímu bodu jeřábové dráhy (6B)

10, že j':lřábová dráha nevyhovuje
podmínkám
ČSN 27 2430 - Jeřábové dráhy.
Už samotný postup není možno pokládat za
správný. Podle ON 73 2480 "Provádění montovaných betonových konstrukcí" je dopustná výšková
odchylka uložení nosníků jeřábové dráhy ± 15 mm.
Na druhé straně není ale možno kolej před přivařením k ocelovému nosníku nijak výškově (podkládáním)
vyrovnávat,
a tedy nosník musí být již
přesně výškově osazen (± 5 mm I.
Totéž platí i o směrovém
osazení. Podle
ČSN 27 2430 musí být kolej u jednostěnného nosníku osazena do jeho osy, a není tedy možno směrové odchylky nosníku vyrovnávat výchylkou koleje z jeho osy.
Chybná montáž kolejí byla výsledkem nepřesného osazení nosníků, chyb v montáži kolejí a jak
se později ukázalo - hlavně (po stránce výškové)
- výsledkem nestejnoměrného
sedání sloupů.
V září 1967 byly nosníky znovu výškově osazeny a před započetím montáže kolejí v lednu 1968
výškově kontrolovány.
Protože se ukázaly velké
výškové rozdíly, byly přesnou nivelací změřeny
opět i výšky konsol. Výsledek je patrný z obrázku
a tab. 1. Ačkoli patky sloupů jsou postaveny na betonové desce, celá západní (vnější) strana během
3 let .značně poklesla (o 12 až 23 mm), zatímco
východní (vnitřní) strana poklesla nepatrně, a to
jen na severní straně (max. o 5 mm). Znamená to,
že došlo k naklonění desky západním a severozápadním směrem. Pokles je zřejmě způsobený nestejnými
vlastnostmi
podloží, na severní straně
jeho zvodněním.
Je možno dedukovat

následující

závěry:

1. Chyby v přivaření
konsol (odchylky od
nepřekračují
dopustné meze (max. odchylka
je u sl. 6 B .. ± 10 mm). Výškový horizont vyznačený ryskami na sloupech se nenil podle poklesu sloupů. Do doby, než byly namontovány
koleje
(tj. za 21/4 roku po vytyčení horizontu) podle rysek, proběhla již zřejmě celá nebo alespoň podstatná část sednutí sloupů. Je to patmo z průběhq

± O)

výškového uložení koleje (duben 1967) a konsol
(leden 1968).
2. Při měření výškového uložení kolejí jeřábové dráhy (duben 1967) bylo jen konstatováno
překročení dopustných odchylek, ale nebyla zjišťována příčina. Teprve při nové kontrole výškového uložení nosníků byly měřeny i změny Výšek
konsol. ČSN 73 1805 "Měření posunů staveb" stanoví projektantovi povinnost předepsat měření sedání u všech objektů, kde případné sedání může
způsobit závady na objektu nebo jeho zařízení.
Kdyby sedání sloupů objektu bylo měřeno,
mohlo být provedeno nové vytyčení a učiněno
opatření k zábraně sedání (např. injektáž). V současné době není zatím průběh sedání znám a nemůže být tudíž stanovena ani jeho prognóza.
3. Nestejnoměrné
sedání
objektu
se může
projevit nejen na jeřábové dráze, ale i na technologickém zařízení (potrubí nádrží). Výsledek je
nepředání objektu do provozu v termínu a vysoké penále.
Podobný zjev byl zjištěn i li jiného objektu teplárny. Strojovna, její jeřábová dráha i bunkrová stavba a kotle byly stavěny postupně od východu na Západ a stejným způsobem i vybavovány technologií.
Podle postupu stavby docházelo
i k postupnému sedání objektů, které bylo zjištěno
jen náhodně. Maximální sednutí během 2 let činilo na východě 35 mm. Západní strana poklesla
během roku o 8 mm, patka sloupu jeřábové dráhy
(u sloupu 24 na západní straně) o 22 mm.
.
Postupné poklesy mohou být na závadu mon~
táži technologie
(např. turbogenerátort't)
a bezpečně způsobí nepřípustné
:Jdchylky na jeřábové
dráze (rozpětí 25,10 m, délka cca 160 m a výška
konsol nad patkami cca 20 ml, buduvané ve 4 etapách v rozmezí asi 2 let.
. Podobně vznikají potíže i při přístavbách (např. prodlužování jeřábových drah), jak ukazují bohaté zkušenosti, např. ze závodů NHKG v Třinci.
Je třeba zdůraznit, že nejde o zjevy ojedinělé,
naopak, že .ie třeba S nimi všude už v projektu počítat a věnovat jim potřebnou pozornost.
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I. Geodetické symposium
o zaměřování památek

V Praze v Obecním domě uspořádala Československá vědeckotechnická
společnost spolu se Státním
ústavem památkové péče a ochrany pr:írody, Inženýrskou geodézH, n. p., Praha, Státním ústavem
pro rekonstrukci
památkových
měst a objektů,
Archeologickým ústavem ČSAV a fakultou stavební
ČVUT ve dnech 15. až 18. října 1968 I. geodetické
symposium o zaměřování památek za účasti téměř 200 delegátů ze všech krajů republiky, z nejrůznějších institucí památkových
i geodetických.
Na sýmposiu byli přítomni i hosté ze zahraničí
Ing. Maurice Carbonnell z Národního geografického
institutu· v Saint-Mandé ve Francii, který v současné době zastává funkci presidenta V. komise
Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti.
Tato
komise S3 zabývá využitím fotogrammetrie
na ne·
topografických
plochách, tedy především v památkové péči, archeologii, antropologii apod. Dále to
byl Dr. Hans Foramitti, pracovník rakouského památkového úřadu, který byl pověřpIl Pierrem Ga
zolou, presidentem mezinárodní organizace ICOMOS
(Consell International
des Monuments el de~ Sl·
tes), aby vystupoval na symposiu jejím jménem.
Symposia S3 zúčastnil i vědecký as:stent Giorgio
Torraca z Inlernational
Centre hl' th9 Study of
the Preservation and Restoration of Cultural Property v Římě, docent Ing. Veliko Petkovič z techniky v Záhřebu, R. W. McDowall z Royal Commision
on Hislorical Monuments z Londýna, profesor Dan
Mihail z Rumunska a Ing. Ali Hasan Yousef ze
SAR. JL~dnúní byl dále přítomen zástupce informačního ústředí OSN v Praze Dr. František Stehlik a Dr. Jos9f Chroust z Československé .::.polečnosti pro spolupráci s UNESCO.
Na symposiu v úvodu pronesl projev jménem
ministerstva
kultury' ř9ditel Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Dr. Vladimír Novotný a předseda Ústřední správy geodézie a kartoxrafie Ing. Jaroslav Průša, nositpl Řádu práce.
Během třídenního jednání bylo přednes:mo 20
referátů, z toho čtyři zahraničními účastníky Ing.
M. Carbonnellem, Dr. H. Foramittim, doc. Ing. V.
Petkovičem a krátký pozdravný projev D. Mihailovem. Nevšední Zájem VZb\ldil referát Dr. Hanse
F o I' a m i t t i h o, který seznámil s možnostmi nové měřické soupravy - dvojité širokoúhlé fotogrammetrické komory SMK 120. Z dalších je třeba
jmenovat alespuň příspěvflk Ing. M. Car b o nne 11 a, který hovořil o stavu měřické dokumentace i v jiných státech, úvodní referát Ing. arch.
Miloše R i c her t a o nárocích na měřickou doku·
mentaci z hlediska architekta, Soni Ryb i č k o v é,
která seznámila účastníky S9 způsoby dokumentační práce ve Státním ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů. Ing. Miloslav Š i m an!l velmi podrobně
a přehledně informoval o mé·
ně známých pracích v oboru zaměřování archeologických nálezů a výzkumů; Ing. Jiří Š í m a, CSc.,
přednesl zajímavý referát o aplikaci stereofotogrammetrie,
a podstatně přispěl k dobré úrovni
celého symposia. Ing. Miloslav J i ř i n e c podal
široký přehled o vyhotovených geodetických a fotogrammetrických
pracích v Československu,
což
ukázalo celou šíři problematiky v dokumentování
památkových objektů, městských souborll, archeo-

logických
nalezišť i chráněných
částí přírody.
Rovněž závěrečný referát Dr. Jaroslava W a g n eI' a velmi dobře zhodnotil
potřebu měřické doku.
mentace pro činnost památkové péče.
Není možné zabývat se každým referátem
zvlášť, ale i ostatní přispěly k obohacení programu symposia. Referáty byly vhodně zvollmy tak,
aby ukázaly v celé šíři problematiku měřické dokumentace od' rozsáhlých městských souborů, složitých cír:kevních staveb, hradů a zámků až po lidovou architekturu,
parky a zahrady, archeologická naleZiště a chráněné části přírody. Třetí den
po přednesení referátu a po uzavření diskuse byl
účastníkům promítnut film Francouzského
národního' geografického
institutu o záchraně památek
v Nubii, který ukázal našim odborným pracovníkům jak vysoce účelně lze používat mechanizace
a po něm český film o památkách a přírodních
krásách jižních Čech. Oba filmy vhodně doplnily
a uzavřely třídenní jednání.
Snad největším kladem celého symposia byla
skutečnost, že S9 poprvé s9tkali lidé nejrůznějších
profesí - architekti,
umělečtí historici, geodeti,
stavební inženýři i lesní inženýři, aby si vzájemně
vyměnili zkušenosti,
navázali užší spolupráci
a
otevřeně hovořili o společných
problémech
při
úsilí o zdokonalení
dokumentačních
pracÍ. Při'
symposiu byla instalována výstavka ukazující různé způsoby a možnosti dokum':mtace. Na výstavku
dodalo exponáty 11 institucí: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, čtyři závody inženýrské geodézie n. p. v Praze a v Brně,
provoz fotogrammetrie
Inženýrské geodézie, n. p.,
v Praze, Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický
v Praze, Arch'.:!ologický ústav
ČSAV, katedra
mapování
a kartografi8
fakulty
stavební v Praze a laboratoř fotogrammetrie
téže
fakulty.
K symposiu byl vydán sborník přednášek, který má velmi dobrou grafickou úpravu,. kvalitní
papír a tisk. Obsahuje většinu přednes::mých referátů. Příspěvky, které nemohly být včas připraveny pro tisk, budou uveřejněny v odborném časopise "Památková péče", zejména referáty zahraničních účastníků, protože Je na místě, aby S9 s touto
specifickou problematikou seznámila i širší veřejnest.
Čtvrtý den symposia byla uspořádána
exkurze.
Jednotlivé trasy cesty byly voleny tak, aby účastníci symposia měli m'Jžnost vytirat 'si objekty ze
svého hlediska nejzajímavější.
I. geodetické symposium o zaměřování památek bylo první akcí tuhoto druhu u nás a podle
slov Dr. Hanse Foramittiho,
který závěrem hodnotil symposium jednak jménem svým, jednak jako zástupce ICOMOS, bylo velmi úspěšnou akcí a
Výsledky prací, kterých se v Československu dOe
sáhlo jsem příkladné i pro řadu dalších států, které se touto problematikou
zabývají. Československo v zaměřování památek, podl:;! slov Dr. Hanse
Foramittiho,
stojí na jednom z předních
míst
v tomto oboru. Odbornú s9tkání tohoto druhu jsou
velmi prospěšná a je záhodno i v budoucnu ve
sdělování zkušeností pokračovat.
Rovněž zúčastnění delegáti vyslovili v závěrečném usnesení plné uznání měřickodokumentačním pracím a konstatovali, Ž~ kvalita prací je vysoká, ale je třeba i nadále vlastní odbornou činnost zlepšovat, lépe koordinovat a vytvářet pro ni
stále vhodnější podmínky. Doporučili dále trvalou
spolupráci architektů, g€Odetů i dalších odborní-
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ků, stálou výměnu zkušeností a uplatnění i v mezinárojní
spolupráci.
Československé
vědeckotechnické společnosti
doporučili
vytvořp.ní studijní
skupiny ČSVTS při sekci geodézie a knrtografie,
která by spolupracovala
S'3 svazem architektů. Tato skupina by připravovala návrhy pro potřebná
opatření organizační, technická i investiční a připravovala by materiál pro národní kom1sfl ISP, SIG
a ICOMOS. Dál~ by doporučovala i r~ejvhodnější
metody doplňkového i řádného studia pro geodety
z oboru architektury a pro architekty a další spe·
cialisty z oboru interpretace
let9ckých snímků a
pcdobně. Připravila by i příslušnou úpravu směr·
nic, jakož i vývoj normy pro měi;ickcu dokumentaci památkových objektů.
Ministerstvu kultury _doporučili delegáti pověřit SÚPPOP a SÚPSOP centrálnlevidenci
zpracované měřické dokumentace
památek, koordinacI
těchto prací a jejich využiti v perspektivním plá·
nu činnosti ochrany a obnovy památel< v našem
státě. Ministerstvu techniky a ÚSGK doporučili
umožnit vybavení příslušných organizací moderní
technikou pro zkvalitnění
a zefektivnění
měřie·
kých prací pro památko vou péči a připravit tech·
nické předpisy a normy, upravit ceník těchto prací a dohodnout s ministerstvem
národní obrany
vytvoření vhodných zaříz2ní pro šikmé snímkování
a zajistit služby jeho organizar:í pro širší uplatně·
ní měřických a leteckých snímků černobílých, ba·
revných i spektrozonálních
v památkové
péči.
architektuře,
urbanismu i. ochraně přírody.
Delegáti dále doporučili informúvat čs. komisi
pro spo-Iupráci s UNESCO a informační ústředí
OSN v Praze o možnosti spolupráce českosloven·
ských odborníkti v oblasti památkové péče na úko-lech, které zajišťují UNESCO a OSN v rámci svých
programů.
Uspořádání symposia bylo velmI účelné. Umožnilo pracovnlktim památkové péče i or:hrany přírody seznámit se s možnostmi a způsoby doku~_en!ac~_ a zaměřování
památek
a chráněných
cast! pnrody a archeologických
nalezišť, geoc1.etům seznámit se s nároky a požadavky památkových pracovníkt'l na kvalitu a přesnost geodetických prar:í. Vlastní jednání přispělo i k osobnímu
poznání a sblížení pracovníků různýr:h profesí což
je diiležité pro dobrou spolupráci. Přijaté us~esení pak dává předpoklady, že dOjde k zlepšení a
prohloubení metocL práce v tomto zajímavém a
společensky významném oboru.
Závěrem zbývá poděkovat, ve shodě s názorem
všech delegátii I. geodetického symposia v Praze
o~g~ni~ačnímu výboru zoa~uspořádání tohoto jed:
nam, Jeho dokonalý prubeh i vysokou odbornou
úroveň.

Upozorňujeme

odborné

pracovnlky

geodezll,

že na KR ČSVTS -

je možno

zakoupit

ference
název
Cena

k problémům
"Měření

v Praze

1, Politických

technii!ku-průmyslovai!ku

zaslán

topografický
vězňů

na výpoi!etní

kon-

Sborník

pozemních

Vám bude

a

1. Inženýr

II. stupně

pro obor

a kartogra-

racionalizace;

předpoklady:
vysokoškolské
vzdělánI zeměměřičského nebo ekonomického
směru, praxe v oboru geodézle a kartografie
nejméně 5 let, činnost ve výzkumu
nebo vývoJI vítána, znalost 2 světových jazyků.
2. Inženýr
II. stupně nebo inženýr
asistent
pro obor
užité geodézie se zaměřením
na moderní přístrOjovou
techniku;
předpoklady:
vysokoškolské
vzdělánI zeměměřičského směru, praxe v oboru geodézle nejméně 3 roky,
činnost v technickém
rozvoji vHána, znalost 2 světoových jazykfi.
3. Technik I. stupni! pro obor ulité geodézle;
předpoklady:
úplné střednI
odborné vzdělání zeměměřičského
směru, 10 let praxe v oboru geodézle,
činnost v technickém
rozvoji vítána.
Platové podmínky podle všeobecné nomenklatury
funkcí
a funkčních platů pro výzkumné ústavy v kategorll A.
Datum nástupu:
1. března
přihlášek:
31. ledna· 1969.
životopisem
zaměřeným
na
zaci a odbornou činnost se
ústavu, Praha I-Nové Město,
tel. 22 94 51-3.

1969. Termín
pro podání
Písemné
žádostí
doložené
dosavadní
praxi, specla11přijlmajI
v osobním odd.
tř. Po11tíckých vězňů 12,

KARTOGRAFICK~
NAKLADATEL5TVr

nabizí:
Soubor map "POZNÁVÁME

SVěT"

ČESKOSLOVENSKO
BALKANSKt: STATY
SKANDlNAvSKÉ STATY a ISLAND
JIZNI AFRIKA
JAPONSKO A KOREA
P~EDNl INDIE

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

17,50

15,14,14,14,-12,-

Lyžafské mapy:
KRKONOŠE
JESENIKY
BESKYDY

5,-

Kčs
Kčs
Kčs

6,6,-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

4,4,4,4,4,4,-

18 v Ostravě

z mezinárodní

a deformací.

po~uvli a deformací

'Ústav geodetický,

stavebnlctvI

Revoluční

referátů

POSUVlt

60,- Kčs. Sborník

Výzkumný
fický

sborník

ve

Výzkumný 'Ústav geodetický,
topografický
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ČESKt: BUDE:JOVICE
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ŠUMAVA
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Zájemci sl mohou tyto mapy objednat přímo v KARTOGRAFICKt:M NAKLADATELSTVI n. p. P r a 11a 7,
Kostelní 42

...,
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,

VI, TO KAŽDÝ

ZNÁ,

Bedřich Polák - Frantiiek Prokůpek
GEODeZIE PRO STAVEBNI TECHNIKY
(Dopravni a vodohospodářské stavby)

, :'

Teoreticky i prakticky se zabývá vytyčováním a označováním základních prvků
bodů. směrů, délek, úhlů, popisuje konstrukci a zacházení s nejdůležitějšími pomůckami a přístroji. Problr6 polohopisné a výškové měřeni a vytyčovánl.z6klady
tachymetrie. přístroje a techniky rozmnožování plánů.
Učebnice pro studující průmyslových škol. především pro studijnl obor dopravní
stavby a vodohospodářské stavby, vhodná pomůcka pro stavební techniky.
Váz. asi 18 Kčs
.
Lubomír Kolek
ZÁKLADY ALGEBRY PRO TECHNIKY
Obsahuje přehled základních algebraických struktur a dokazovaných tvrzení. které
v těchto útvarech platí. probírá lineární algebru (speciálně maticový počet). pojednává o polynomech jedné proměnné a o algebraických rovnicích. Látka je zpracována tak, aby byla přístupná i nematematikovi. Uvádí četné neřešené příklady.
jejichž výsledky jsou uvedeny.
Absolventům dvanáctiletek a průmyslových škol. učitelům a všem technikům, kteří
si chtějí osvojit nové poznatky nebo zopakovat své vědomosti z algebry. a poslu.chačům nižších semestrů vysokých škol technického směru.
Váz. asi 20 Kčs
ANGLlCKO·~ESKÝ TECHNICKÝ SLOVNIK
Slovník obsahuje asi 60000 hesel ze všech technických oborů. Byl sestaven kolek·
tivem autorů na základě excerpce moderních britských a amerických knižních a
časopiseckých pramenů.
Překladatelům, dokumentaristům. inženýrům všech oborů. studujícím a všem ostatním pracovníkům. kteří studují anglosaskou literaturu nebo se zabývají převody
anglických textů do češtiny.
Váz. asi 70 Kčs
Ladislav Mašek - Harry Lowit
ABECEDA DOBRÉHO BYDLENI
Seznamuje čtenáře se zásadami dobrého bydlení, s podmínkami zařizování různých typů bytů a s možnostmi svépomocných úprav typového zařízení i starého
nábytku pro různé místní podmínky, včetně výroby drobných bytových doplňků.
Knížka je doplněna četnými příklady a obrázky.
Nejširšímu okruhu čtenářů.
Brož. asi 13 Kčs
Robert Beránek
OPRAVA OKOLl CHATY NEBO RODINNÉHO DOMKU
Knížka pro všechny, kdo si chtějí založit nebo zlepšit zahrady a pOrlZUJISI
svépomocí různé vybavení do svých zahrad, chat a domků. Výstižnými kreslenými
obrázky a stručným doprovodným textem vysvětluje, jak si počínat při nejdůležitějších řemeslnických a technických pracích.
3. vydání. Brož. asi 10 Kčs
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